
Giá trần vách thạch cao, 3 xu hướng thiết kế 

ấn tượng nhất năm 2014  

Trần thạch cao phòng khách 

Hƣớng dẫn sơn bả trần thạch cao Bền - Đẹp 

Vietnamarch là một đơn vị có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sơn bả Trần thạch cao với đội ngũ 
thợ giỏi, lành nghề, luôn học hỏi, sáng tạo và khắc phục những nhược điểm khó khăn nhất, những lỗi khó 
sửa nhất của trần thạch cao, do khí hậu khắc nghiệt của nước ta, và do những lỗi thi công. Đem lại 
những mẫu Sơn bả trần thạch cao Bền - Đẹp. 

Bƣớc 1: Dán mối nối thạch cao, nên chít một lớp bột xử lý mối nối vào kín những tấm ghép, rồi dán lưới 
mối nối đã trét bột. Như  vậy, có thể đảm bảo mối lối không  bị rạn nứt. 



Sơn bả Trần thạch cao Bền Đẹp 

Bƣớc 2: Lại phẳng mối nối khi ghép tấm sẽ có độ chênh lệch giữa các mối nối với nhau. vì vậy chúng ta 
cần trộn bột ở thể đồng và dẻo để bột không bị ngót khi khô, Để lại phẳng chúng ta phải lái theo những 
mối nối của tấm thạch cao. 

Bƣớc 3: Bả trần: Pha bột hơi lỏng để bề mặt không bị cháy, khi bả phải dàn đều bột, bả theo mối nối của 
tấm để không có giáp lai. 

Bƣớc 4: Giáp trần thạch cao: Để có một bề mặt nhẵn, mịn, phẳng tuyệt đối chúng ta nên dùng bóng đèn 
200W soi lên trần để giáp những vết giáp lai. 

Bƣớc 5: Quét hết những bụi bột thạch cao. Do bột bả hút sơn rất nhanh bạn nên cho 5 -10% nước vào 
sơn rồi quấy đều lên rồi sơn. 

Sự hài lòng của quý khách hàng là nền tảng cho sự phát triển của chúng tôi! 



Để sở hữu những mẫu trần thạch cao đẹp Quý khách vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn 
phí. 

 

Trần thạch cao phòng khách với 3 xu hƣớng thiết kế ấn tƣợng nhất năm 2014 

Theo quan điểm Á Đông, phòng khách là đại diện của ngôi nhà, phản chiếu cá tính và phong cách sống 
của gia chủ. Do vậy, khi tiến hành thiết kế phòng khách cần đặc biệt chú ý, bên cạnh bố trí nội thất, nếu 
hệ tường vách và trần được xử lý sáng tạo sẽ là điểm nhấn ấn tượng cho toàn bộ không gian. 
Khác với gạch và xi măng thông thường, thạch cao có trọng lượng nhẹ, thi công nhanh và dễ dàng tạo 
kiểu. Đặc biệt đối với căn hộ chung cư, khi muốn chia tách để tạo không gian riêng, thay vì sử dụng 
gạch, kính rườm rà, gia chủ chỉ cần lắp đặt vách thạch cao nhanh chóng và tiện lợi.Nhờ những điểm 
cộng đó mà thạch cao được nhiều kiến trúc sư lựa chọn và là giải pháp ưu việt cho hệ trần vách của mọi 
công trình, từ phổ dụng đến cao cấp. 
Ba xu hướng thiết kế trần thạch cao phòng khách được ưa chuộng nhất năm 2014 sẽ là gợi ý hay cho 
gia chủ kiếm tìm giải pháp trang trí hiệu quả về mặt kinh tế lẫn thẩm mỹ. 

1. Hiện đại – Đơn giản mà không đơn điệu 

Phòng khách hiện đại ẩn chứa vẻ đẹp tinh gọn, giản đơn. Triết lý thiết kế nổi tiếng “Less is more” (Càng 
đơn giản, càng cuốn hút) thường được áp dụng vào xử lý hình khối, tạo chiều sâu cho không gian. 



Trần thạch cao giật cấp cộng hưởng cùng bố cục cân đối, khoáng đạt 

Do đó, trần thạch cao thường được xử lý kiểu giật tam cấp thành những đường viền dạng bậc thang lịch 
lãm.Theo quy luật phong thủy, đây là kiểu trần “thiên trì” – ao trên trời. Nếu đượckết hợp với chùm đèn 
pha lê vàng rực rỡ sẽ tạo hình ảnh ẩn dụ “rồng điểm nhãn”, mang vận khí tốt cho ngôi nhà. 

Để làm nổi bật các đường viền của trần thạch cao, bạn có thể lồng ghép thêm hệ thống đèn ốp trần đơn 
hoặc đa sắc. Ngoài ra, bạn nên tận dụng những gam màu trung tính cho bố cục hài hòa. Trắng, đen, xám 
là những lựa chọn tinh tế. 

2. Cá tính – Khúc biến tấu độc đáo 

Phong cách cá tính lấy cảm hứng từ điều ít người nghĩ đến. Trần thạch cao được cắt sâu và lồng kính là 
một sáng kiến thú vị. Khi đó, hình ảnh phản chiếu của nội thất lên trần không chỉ mang đến điểm nhấn 
độc đáo, mà còn tạo hiệu ứng thoáng mát, rộng rãi. Cho rung cảm táo bạo hơn, người thiết kế thường sử 
dụng các dầm và đoạn tiếp xúc khéo léo, khiến mảng trần nhà như trôi lơ lửng trong không gian. 



Phòng khách nhỏ nhưng cực chất 

Bên cạnh đó, sử dụng những bức tranh khổ lớn hay những đồ họa độc quyền sẽ góp phần bộc lộ gout 
thẩm mỹ riêng của gia chủ. Bạn không phải lo vì vách thạch cao nếu được thi công đúng cách, có thể 
treo vật nặng lên đến 400 kg. 

3. Sang trọng – Những khối điêu khắc lịch lãm 

Phổ biến nhất là kiểu trần thạch cao phân mảng cho không gian nhã nhặn mà thanh thoát. Phương pháp 
này đòi hỏi sự hợp tác ăn ý với hệ thống chiếu sáng, nổi bật các mảng cắt, tạo cảm giác phân chia hài 
hòa cho căn phòng. 

Ấm áp, sang trọng với những gam màu hoàng cung 



Một phương pháp khác được nhiều nhà thiết kế ưu ái là mẫu trần thạch cao vòng cung uốn lượn. Gợi ý 
này đặc biệt phù hợp với những gam màu “hoàng cung” như trắng sữa, vàng đồng, nâu gỗ. Phong cách 
sang trọng đòi hỏi tất cả những chi tiết nội thất đều đồng bộ với nhau, tránh tình trạng lưng chừng. 

Để tham khảo thêm hiều ý tưởng độc đáo từ Bộ sưu tập Trần & Vách thạch cao Gyproc, bạn có thể truy 
cập vào http://tranthachcaohanoi.vn 

  

Thợ làm trần thạch cao chuyên nghiệp tại hà nội 

Thợ làm trần thạch cao chuyên nghiệp tại hà nội của Vietnamarch luôn mang đến cho tất cả các khách 
hàng những mẫu trần thạch cao đẹp nhất và đội thợ thi công chuyên nghiệp nhất. 

 

 Tran thach cao phong bep 

Là một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thi công trần vách trang trí với các chất liệu như 
thạch cao, sợi khoáng, nhôm kim loại, tấm tiêu âm.... Chúng tôi cam kết mang lại cho khách hàng những 
dịch vụ và sản phẩm tốt nhất. 



Thợ làm trần thạch cao chuyên nghiệp tại hà nội 

Thợ làm trần thạch cao Vietnamarch cung cấp các dịch vụ, sản phẩm sau: 

o Trần thạch cao, vách thạch cao, vách ngăn thạch cao, tấm thạch cao 
o Trần thạch cao xương nổi 
o Trần thạch cao xương chìm 
o Trần thạch cao chịu ẩm, chịu nước 
o Trần thạch cao văn phòng, khách sạn, bệt thự, cao ốc, nhà ống, nhà hàng, phòng ngủ, phòng 

khách, phòng ăn... 
o Trần nhôm, trần trang trí, trần vách tiêu âm, ... 



 

Trần thạch cao phòng bếp 

Chúng tôi đã nhận thiết kế, thi công trần thạch cao cho nhiều khách sạn, nhà hàng cao cấp, biệt thự, nhà 
ống, văn phòng, công xưởng… trên khắp cả nước, với những mẫu thiết kế đẹp mắt, độc đáo, chất lượng 
thi công đạt tiêu chuẩn rẻ-bền-đẹp-uy tín-chất lượng. Bên cạnh việc sử dụng vật liệu thạch cao phù hợp, 
việc thi công phải tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật cũng là yếu tố quan trọng giúp vách, trần sau khi đưa 
và sử dụng sẽ được đáp ứng yêu cầu.  
Hãy đến với chúng tôi để được chia sẻ và tư vấn kỹ hơn về trần thạch cao.Tất cả các khách hàng sẽ 
được hỗ trợ tư vấn miễn phí 24/24 khi đến với Vietnamarch. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: Mr 
Trường:0918.248297 ĐT: 04.22434597      



 

 Tran phong ngu 

Báo giá trần vách thạch cao 

A. VÁCH NGĂN 2 MẶT VĨNH TƢỜNG 

               1.  Loại khung 49, 50; tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm Lagyp hoặc Gyroc 215.000/m2 
               2.  Loại khung 65, 66, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm 220.000/m2 
               3.  Loại khung 74, 75, tấm thạch cao tiêu chuẩn 9mm Lagyp hoặc Gyroc 230.000/m2 

  
B. VÁCH 1 MẶT ỐP TƢỜNG , XƢƠNG VĨNH TƢỜNG 185.000/m2 
  
C. VÁCH CÁCH ÂM (BÔNG THỦY TINH), ỐP TẤM SMARTBOARD 8mm,  450.000/m2  
  
Ghi chú: 

     - Vách 1 mặt, tấm chịu ẩm 9mm đơn giá cộng thêm 20.000 đ/m2. 
     - Vách 1 mặt, tấm thạch chống cháy 12,7mm đơn giá cộng thêm 32.000 đ/m2. 
     - Vách 1 mặt, tấm thạch cao chống cháy 16mm đơn giá cộng thêm 42.000 đ/m2. 
     - Vách 1 mặt, tấm uco chịu nước 4,5mm đơn giá cộng thêm 17.000 đ/m2. 
     - Nếu dùng xốp chống nóng 10mm đơn giá cộng thêm 35.000 đ/m2. 



     - Nếu Bông thủy tinh cộng thêm 45.000 đ/m2. 
     - Xin trân trọng cảm ơn!. 

   
Bảng báo giá thi công trần thạch cao 

A. TRẦN CHÌM, GIẬT CẤP KHUNG XƢƠNG VĨNH TƢỜNG  

               1.  Trần chìm phẳng 125.000/m2 
               2.  Trần chìm giật cấp 135.000/m2 

B. TRẦN THẢ (TRẦN NỔI) KHUNG XƢƠNG VĨNH TƢỜNG FINELINE, TẤM THẠCH CAO KÉO LỤA 
MÀU TỰ CHỌN 

               1.  Khung 610x610 mm 125.000/m2 
               2.  Khung 610x1120 mm 120.000/m2 

  
Ghi chú: 

 - Với tấm tiêu âm, hoa văn nổi cộng thêm 20000 đ/m2 
 - Với tấm chỉ nước phủ PVC 3,5mm cộng thêm 5000đ/m2 
 - Với loại trần dùng xốp cách nhiệt 3cm cộng thêm 30000 đ/m2 
 - Rất mong được hợp tác với Quí Khách 
 - Xin trân trọng cảm ơn!. 

Lưu ý: Bảng báo giá này có thể đã được thay đổi. Qúy khách vui lòng liên hệ trực tiếp để có báo giá mới 
nhất, chính xác nhất. 

Xem báo giá trần thạch cao chi tiết tại: http://tranthachcaohanoi.vn/bao-gia.html 

 

http://tranthachcaohanoi.vn/bao-gia.html
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 Giá trần thạch cao 



 



Thi công trần thạch cao 

Nguồn: http://tranthachcaohanoi.vn/tin-tuc/item/202-gia-tran-vach-thach-cao-3-xu-huong-thiet-ke-an-

tuong-nhat-nam-2014.html 
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