
Báo giá thi công thach cao, ưu điểm nổi trội 

của trần thạch cao  

 

 Trần thạch cao phòng khách 25/10/2014 

Báo giá thi công thạch cao liên hệ KTS Hồng Trường 0918.248.297 

Công ty chúng tôi là đơn vị trực tiếp thiết kế, thi công trọn gói nội thất.Với nhiều hạng mục như: Thi công 
đồ gỗ nội thất, Thi công thạch cao, thi công trần sàn, điện nước. 
Trong đó Thi công thạch cao là một trong các lĩnh vực quan trọng, được công ty chúng tôi tập trung 
nhiều. Với đội ngũ công nhân có tay nghề cao. Chúng tôi đã hoàn thiện nhiều dự án Thi công thạch cao 
lớn trên nhiều tỉnh thảnh trên cả nước, và đem đến cho quý khách hàng sự hài lòng về chất lượng sản 
phẩm , cũng như dịch vụ hậu mãi. 

http://tranthachcaohanoi.vn/


 

 Trần thạch cao phòng ngủ 25/10/2014 

Công ty có đội ngũ thi công thạch cao nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản. Đội công nhân thi công 
thạch cao của cty có tính kỷ luật cao. Chúng tôi đã thực hiện nhiều công trình lớn trên toàn quốc. Với các 
công trình về triển lãm hội chợ. Đảm bảo yếu tố là phải "NHANH - ĐẸP -RẺ". chúng tôi cũng đã đào tạo 
những đội thợ thi công thạch cao, chuyên thi công các công trình như: Showroom, hội trợ triển lãm, văn 
phòng, khách sạn 
I. THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO, LOẠI TRẦN CHÌM 
- Xương Hà Nội, tấm Thạch cao Gyproc ( Thái Lan ) dày 9mm giá:          165.000đ/m2 làm phần thô 
- Xương Vĩnh Tường, tấm Thạch cao Gyproc ( Thái Lan ) dày 9mm giá:   180.000đ/m2 làm phần thô 
II. THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO, LOẠI TRẦN THẢ 
- Xương Vĩnh Tường thả thạch cao giá :                                      190.000đ/m2 làm hoàn thiện 
- Xương Vĩnh Tường ( Tấm sợ khoáng, tấm Amstrong ) giá:     290.000đ/m2 làm hoàn thiện 
- Xương Vĩnh Tường ( Tấn DWA của Đức ) giá:                        295.000đ/m2 làm hoàn thiện 



III. THI CÔNG VÁCH NGĂN BẰNG THẠCH CAO ( VÁCH THẠCH CAO) 
- Xương Hà Nội, tấm Gyproc 9mm (xương 52) giá:    190.000 đ/m2 làm phần thô 
- Xương Hà Nội, tấm Gyproc 9mm (xương 65) giá:     210.000 đ/m2 làm phần thô 
- Xương Hà Nội, tấm Gyproc 9mm (xương 75) giá:     220.000 đ/m2 làm phần thô 
Ghi chú: 
- Đơn giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. 
- Tùy thuộc vào quy mô của công trình và tính chất của bản vẽ chúng tôi sẽ có báo giá cụ thể. 

 

Tran thach cao phong khach Ha Noi 25/10/2014 

 
QUY CÁCH THI CÔNG TRẦN THẠCH CAO 

Quy cách Thi Công Thạch Cao . Xin giới thiệu những bước cơ bản trong việc lắp đặt và hoàn thiện trần 
nhà thạch cao để bạn có thể tự thi công hoặc giám sát thi công cho ngôi nhà của mình. Hệ khung trần 
nổi: Trần nổi là bộ phận của công trình có tác dụng bao che, cách nhiệt và trang trí nội thất. Hệ thống 
khung trần nổi sẽ thấy được khung viền phối với tấm trần trước và sau khi công trình hoàn thiện Hướng 
dẫn Quy cách Thi Công Trần Thạch Cao lắp đặt và hoàn thiện: Sau khi hoàn thiện phần mái và trần, cần 
chuẩn bị các vật liệu và tiến hành theo các bước sau: 
Bước 1: Xác định độ cao trần bằng cách lấy dấu chiều cao bằng ống nước nivo, đánh dấu mặt bằng trần. 
Thông thường nên vạch dấu cao độ ở mặt dưới tấm trần 
Bước 2: Tuỳ thuộc vào loại trần mà ta cố định thanh viền tường bằng búa đinh hay khoan và định khoảng 

http://tranthachcaohanoi.vn/thi-cong-tran-thach-cao-ha-noi.html


lỗ đinh chốt không quá 300mm. 
Bước 3: Phân chia lưới thanh chính bằng việc xác định khoảng cách phù hợp với các điểm ty treo theo 
khoảng cách đã định và khoảng cách tối đa giữa các điểm treo là 1200mm 
Bước 4: Thanh chính được liên kết với ty zen của điểm treo tạo ra khung dọc Khoảng cách giữa các 
thanh dọc tối đa là 1000m. Trần Thạch Cao - Hướng Dẫn Thi Công Trần Thạch Cao 
Bước 5: Liên kết các thanh ngang với các thanh dọc (thanh chính) bằng cách gài mép của thanh ngang 
vào cá của thanh chính 
Bước 6: Lấy mặt phẳng của dàn khung và bắt tấm vào thanh ngang bằng đinh vít. Các mũ vít phải chìm 
vào mặt tấm. Trần Thạch Cao 
Bước 7: Hoàn thiện các mối nối tấm và làm phẳng Trần Thạch Cao 
( MẪU TRẦN THẠCH CAO ĐẸP ) 

 

 

 Tran thach cao phong ngu dep, lang man 

Ưu điểm nổi bật của trần thạch cao 

Đội ngũ thi công trần thạch cao của trần thạch cao Hương Hạnh được đào tạo chuyên nghiệp về kỹ năng 
lắp đặt trần thạch cao. Vì vậy tất cả các sản phẩm trần thạch cao, vách thạch cao của chúng tôi bền, đẹp 
với thời gian. Ngoài giá thành trần thạch cao giá rẻ , sản phẩm chúng tôi còn được bảo hành 10 năm. 
Mọi chi tiết các bạn hãy liên hệ với chúng tôi: 
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1. Dễ dàng lắp đặt 

Có nhiều lý do cho sự tiện dụng trong việc lắp đặt và thi công các công trình trần thạch cao, vách thạch 
cao. Với kích thước 2,4 m  x 1,2 m tấm thạch cao sẽ nhanh chóng lấp đầy các khoảng trống của những 
bức tường hay trần nhà lớn, lắp đặt hệ thống trần vách thạch cao chỉ cần những công cụ đơn giản như 
khoan, vít và các dụng cụ để cắt tấm. Với trọng lượng nhẹ chỉ cần 2 người thợ làm thạch cao đã có thể 
dễ dàng lắp đặt những tấm thạch cao vào những bộ khung đã được dựng sẵn trước đó. Với đặc tính dễ 
thi công nên việc áp dụng các kỹ thuật xây dựng cũng đơn giản hơn so với các hạng mục tương đương 
khác. 
  
2. Khả năng chịu lửa cao 

Tấm thạch cao chịu lửa là một vật liệu tuyệt vời để chịu lửa làm tăng tính an toàn cho những công trình 
thạch cao. Chính từ nguyên liệu kết hợp lên tấm thạch cao, bên trong nó có chứa hơn 20% nước kết hợp 
hóa học do đó khi xảy ra các vụ cháy nổ tấm thạch cao sẽ làm giảm sự truyền nhiệt cũng như sự lây lan 
của ngọn lửa. Điều này sẽ làm giảm rất nhiều thiệt hại do ngọn lửa gây ra. 
 

 

Tran thach cao 

 
3. Cách âm hiệu quả 

Việc cách âm trong các công trình xây dựng là mọt trong những yếu tố hàng đầu trong kiến trúc xây 
dựng hiện đại, đặc biệt là các căn hộ chung cư nơi có hàng trăm đến hàng ngàn hộ gia đình sinh sống 
cạnh nhau. Với việc áp dụng trần vách thạch cao sẽ đem lại hiểu quả cho việc cách âm đến những 
phòng xung quanh. Vì vậy trần thạch cao thường được sử dụng cho các căn phòng đặc biệt kín, thu 
thanh, karaoke... 
  
4. Độ bền cao 



Khi xây dựng các công trình thạch cao và trải qua những lớp sơn bả và làm nhẵn mặt phẳng, hệ thống 
trần vách thạch cao sẽ trở thành một khối vững chắc với độ bền trên 20 năm. 
  
5. Giá thành hợp lý 

Với sự phổ biến và dễ lắp đặt. Tấm thạch cao là một trong những lựa chọn hàng đầu trong việc  chịu lửa 
cũng như giá thành sản phẩm luôn rẻ hơn các hệ thống khách từ 1,5 đến 2 lần. 
 

 

Trần phòng ngủ 

 
6. Dễ dàng thay đổi kiến trúc 

Bạn có thể dễ dàng thay lắp cũng như sắp sếp lại các căn phòng hay thay đổi hình dáng của trần thạch 
cao trước đó. Bên cạnh đó tấm thạch cao có thể dễ dàng kết hợp với các phụ kiện đi kèm như những hệ 
thống ánh sáng đặc sắc để tạo nên cho ngôi nhà của bạn những công trình mang màu sắc cá nhân nhất 

  

Nhà thầu thi công trần alu 600, trần alu xương thả, giải pháp thay trần thạch cao 
bị hỏng 



SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, PHÂN PHỐI 
Trần hợp kim nhôm nhựa (Trần Alu) hệ xương thả 
Giải pháp thay tấm trần thạch cao xương thả bị hỏng 
Không thể phủ nhận tính ưu việt của trần thạch cao là: Giá rẻ 

Tuy nhiên, sau quá trình sử dụng, Trần thạch cao có nhiều nhược điểm mà chỉ có trần nhôm nhựa Alu 
khắc phục được là: tuổi thọ ngắn, không chịu được môi trường có độ ẩm cao, môi trường nóng, thường 
bị rạn nứt, tụ mốc bẩn,… 

Luôn nỗ lực hết mình để trở thành “Nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối tiên phong cho ứng dụng vật liệu 
hoàn thiện mới”, Công ty Vietnamarch đã đưa ra sản phẩm Trần Alu 600x600 thay thế Trần thạch cao, 
đáp ứng tiêu chí kỹ - mỹ thuật của một kiến trúc hiện đại với những đột phá sau: 

Ưu điểm Tấm trần Alu: 

o Chống nóng 
o Chịu nước 
o Chịu nhiệt 
o Chịu dao động 
o Không cong vênh, biến dạng 
o Không bám bụi bẩn 
o Độ bền màu cao 
o Chống xâm thực côn trùng 
o Tính kinh tế cao (vì tận dụng được hệ khung xương cũ của trần thạch cao thả) 

Thông số kỹ thuật: 

o Kích thước tấm: 600 x 600 (mm) 
o Độ dày tấm trần alu: 2mm; 3mm 
o Có hai loại: Tấm dập huỳnh đục lỗ và dập huỳnh không đục lỗ 



Tran thach cao phong bep 

Hoàn thiện nội ngoại thất biệt thự, chung cư cao cấp 

Tự hào là đơn vị hàng đầu tại Việt Nam về các kỹ thuật hoàn thiện nội, ngoại thất công trình, chúng tôi 
chuyên nhận các hợp đồng thi công làm mới, bổ sung và nâng cấp các hạng mục hoàn thiện của công 
trình. 

Dưới sự quản lý và điều hành của những kiến trúc sư, kỹ sư có chuyên môn và giàu kinh nghiệm cùng 
với đội ngũ lao động có tay nghề, chúng tôi tin rằng bạn sẽ nhận được những sản phẩm và dịch vụ tốt 
nhất. Bằng việc cung cấp dịch vụ từ thiết kế tới thi công công trình, chúng tôi luôn mang đến sự hài lòng 
cao nhất cho khách hàng về chất lượng và thẩm mỹ công trình. 

Hơn nữa, là đại lý chính thức của nhiều nhà sản xuất vật liệu hoàn thiện đồng thời là nhà thầu chính 
hòan thiện công trình, chúng tôi cam kết luôn đưa ra những sản phẩm, dịch vụ đúng nguồn gốc, chất 
lượng tốt nhất, giá cả cạnh tranh và thi công nhanh gọn. Hiện nay, chúng tôi cung cấp các sản phẩm, 
dịch vụ về hoàn thiện công trình sau: 

Thiết kế kiến trúc, nội thất nhà ở. 
Trần thạch cao khung xương Vĩnh Tường, Hà Nội... (kích để xem mẫu trần thạch cao đẹp) 
Sàn gỗ Đức, Malaysia, Việt nam... 
Sơn tường các hãng Maxilite, Nippon, Kova, Jotun... 
Giấy dán tường Hàn Quốc, Đức, Ý.. 



Lát nền sàn gạch Viglacera, Thạch Bàn, Đồng Tâm... 
Kính cường lực, cửa cuốn, cửa nhựa lõi thép 
Cửa sắt, hoa sắt nghệ thuật. 
Tủ bếp, bàn ăn, sofa, giường, tủ.... 
Khách hàng có nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ để được báo giá hoặc tư vấn miễn phí xin liên hệ với 
chúng tôi qua số điện thoại KTS Hồng Trường 0918.248297 ĐT: 04.22434597 

Chuyên gia thi công xây dựng tư vấn làm sàn, vách, trần bằng tấm Cemboard 

 

Tran nha dep 

Do nhà để không hơn 3 năm nên toàn bộ nội thất của nhà bị hỏng hóc xuống cấp nghiêm trọng, vì vậy 
mình đang lên phương án cải tạo, sửa chữa lại nội thất trong đó cần làm mới khoảng 60m2 trần, vách, 
sàn nhà bằng vật liệu nhẹ trên nóc tầng 3 với tiêu chí nhanh, nhẹ, kinh tế. Qua tìm hiểu mình biết hiện 
nay có loại vật liệu tấm cemboard khả năng đáp ứng dc các tiêu chí trên, vì vậy muốn nhờ các cụ chuyên 
gia tư vấn giúp xem có nên dùng vật liệu này không hay có thể dùng loại vật liệu khác hiệu quả hơn? 
Nhân tiện có cụ nào chuyên thi công trực tiếp các mảng như: đội làm trần thạch cao khoảng 70m2; đội 
Nề: phá rỡ xây mới,nâng lát nền khoảng 100m2, làm tiểu cảnh bể cá koi sân thượng 3m2; nhóm cầu 
thang và gác xép khoảng 30m2 (cầu thang sắt, vách kinh, gác xép tạm bằng vật liệu nhẹ làm kho chứa 
đồ); đội chuyên làm vách, trần, sàn khung sắt bằng vật liệu nhẹ thì cho mình số đt và email để mình liên 
hệ gửi thiết kế để các cụ cho báo giá, sau đó cuối tháng 11 mình kết thúc đợt công tác về nước sẽ liên 
hệ với các cụ để triển khai (các mảng khác mình đã có người nhận rồi). Vì lý do kinh tế có hạn nên mong 



các cụ có đội thợ làm trực tiếp các mảng trên hợp tác, cụ nào nhận để gọi các đội thợ khác đến ăn % xin 
đừng contact vì nếu vậy mình đã thuê thẳng cty thiết kế đứng ra nhận thi công luôn rồi. Xin cảm tạ các 
cụ. Mình tên Trung 41t 

Nguồn: http://tranthachcaohanoi.vn/tin-tuc/item/201-bao-gia-thi-cong-thach-cao-uu-diem-noi-troi-cua-

tran-thach-cao.html 
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