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VỀ CHÚNG TÔI

Trong những năm gần đây, cùng với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ngành xây 
dựng đã có những sự phát triển vượt bậc đặc biệt là trong lĩnh vực xây dựng dân dụng. Chất 
lượng và thẩm mỹ công trình ngày một nâng cao. Nhu cầu về các vật liệu xây dựng chất 
lượng cao ngày càng phát triển đặc biệt là ngói chất lượng cao.

 Hiểu được nhu cầu về thị hiếu đó 
của thị trường vật liệu xây dựng. Chúng tôi, 
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU 
XÂY DỰNG DIC đã cho ra đời những sản 
phẩm ngói màu mang thương hiệu BM. Ngói 
màu BM được sản xuất trên dây chuyền thiết 
bị và công nghệ hiện đại nhất hiện nay. 

Toàn bộ nguyên vật liệu, sơn phủ và sợi gia 
cường được nhập khẩu trực tiếp từ các thị trường 
lớn như Đức, Nhật Bản. Màu sắc sản phẩm tinh 
tế, đa dạng. Ngói BM có độ bền cơ học cao, đặc 
biệt độ dai, va đập cao hơn các loại ngói khác gấp 
nhiều lần. Sản phẩm thỏa mãn các yêu cầu tiêu 
chuẩn công nghệ của Nhật Bản. 

Lời chào

Những người đứng đầu
Từ

Là doanh nghiệp chuyên cung cấp và sản xuất các sản 
phẩm mới nhiều mẫu mã và đáp ứng nhu cầu của khách 
hàng. Chúng tôi đã, đang và sẽ luôn hướng tới công cuộc 
cải tiến và nâng cao chất lượng sản phẩm của mình để góp 
phần nâng cao chất lượng sống cho mọi người.

Mục đích cao nhất của chúng tôi là trở thành một doanh 
nghiệp vững mạnh có thể đưa ra được tầm nhìn và hi 
vọng đến cho khách hàng. Chúng tôi sẽ cung cấp đến 
Quý khách hàng những giá trị khác biệt khi chọn sản 
phẩm của chúng tôi.

Chúng tôi hi vọng rằng Quý khách sẽ tiếp tục ủng hộ và 
đồng hành cùng chúng tôi trên bước đường phát triển trở 
thành một doanh nghiệp tầm cỡ.

w w w . d i c j s c . v n
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SỨ MỆNH
CỦA CHÚNG TÔI

TẦM NHÌN
CỦA CHÚNG TÔI

 Bằng trách nhiệm và sự nỗ lực không 
ngừng nghỉ của tập thể, chúng tôi  đã và sẽ 
mang đến cho quý khách hàng những giá trị 
của sự thành công thông qua việc lựa chọn 
sản phẩm của chúng tôi, với chất lượng tốt 
nhất, mẫu mã đẹp nhất.
 Bên cạnh đó, việc đào tạo đội ngũ 
cán bộ và nhân viên để nâng cao môi trường 
làm việc cũng là sứ mệnh của chúng tôi.

Phát triển song hành cùng với những giá 
trị và định hướng đúng đắn. CÔNG TY CỔ 
PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
DIC phấn đấu không ngừng để trở thành 
một tổ chức kinh tế giàu mạnh của quốc gia, 
đem lại những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng 
xã hội và nâng cao giá trị cuộc sống của các 
thành viên thông qua những điều kiện phát 
triển tốt nhất về vật chất và tinh thần.

Với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm 
và định hướng đúng đắn trong đầu tư và 
quản lý sản xuất, chúng tôi mong muốn 
trở thành một công ty hàng đầu trong 
lĩnh vực sản xuất và kinh doanh các sản 
phẩm vật liệu không nung.
Giá trị của công ty chúng tôi đặt ra là 
những cam kết đem sự chuyên nghiệp 
đến hoạt động kinh doanh, sự tận tâm 
đến khách hàng nhằm mang đến chất 
lượng cao nhất cho từng sản phẩm, từng 
dịch vụ. Và trở thành một đối tác tiềm 
năng, đáng tin cậy.
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MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

01. Định hướng và đầu tư 02. Uy tín và chất lượng 03. Khoa học là nguồn 04. Nhìn về ngày mai

 Bên cạnh việc đầu tư vào con 
người, thiết bị hiện đại để sản xuất. 
Chúng tôi cũng đẩy mạnh đầu tư, 
phát triển và áp dụng nền khoa học 
tân tiến vào công đoạn sản xuất để 
vừa tạo ra giá trị về kinh tế, con người 
và góp phần bảo vệ môi trường. 

 Với thương hiệu uy tín cùng 
với chất lượng và dịch vụ tốt nhất, 
Chúng tôi cam kết sẽ làm hài lòng quý 
khách và trở thành một đối tác tiềm 
năng, đáng tin cậy.

 Nhờ vào định hướng đúng đắn 
trong đầu tư, sản xuất và kinh doanh, 
thương hiệu CÔNG TY CỔ PHẦN 
SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG 
DIC ngày càng trở nên quen thuộc 
trong ngành xây dựng. Chúng tôi 
mong muốn trở thành doanh nghiệp 
có thương hiệu mang tầm cỡ quốc gia 
và khu vực bằng việc không ngừng 
phát huy tính sáng tạo, đổi mới toàn 
diện về chất lượng sản phẩm, dịch vụ 
và con người.

 Và trong tương lai, Chúng tôi 
mong muốn xây dựng mối liên kết 
bền vững với tất cả các đối tác trong 
và ngoài nước để cùng nhau tìm 
kiếm và khai thác hiệu quả những cơ 
hội kinh doanh mới. 
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LÝ DO BẠN NÊN CHỌN LỰA NGÓI MÀU BM
Những ngôi nhà lợp ngói là hình ảnh quen 
thuộc với mỗi chúng ta, bởi hình thức kiến 
trúc này đã được cha ông ta ứng dụng 
trong xây dựng từ xa xưa. Ngày nay, ngói 
vẫn là loại vật liệu lợp mái được ưa thích 
do thích nghi tốt với khí hậu Việt Nam. 
Những ngôi nhà lợp mái ngói có khả năng 
cách nhiệt tốt, mát vào mùa hè và ấm vào 
mùa đông. Ngoài ra, với sức nặng của 
mình, mái ngói còn giúp ngôi nhà đứng 
vững trước những hiện tượng giông bão 
thường xuyên xảy ra ở nước ta.

Với sự thay đổi của xã hội hiện đại, hình thức 
của mái ngói cũng dần thay đổi, đó là nguyên 
nhân ra đời mái ngói màu, loại ngói đang 
phát triển song song với mái ngói truyền 
thống. Nếu bạn yêu thích những ngôi nhà 
mái dốc lợp ngói nhưng vẫn còn đang băn 
khoăn chưa biết chọn loại vật liệu nào, thì 
bạn hãy cùng chúng tôi điểm qua những tính 
năng ưu việt của mái ngói màu nói chung và 
chất lượng của mái ngói được sản xuất của 
BM, để biết được vì sao mà loại ngói này 
đang rất được ưa chuộng.

Được sản xuất theo công nghệ ép ướt hiện đại theo tiêu chuẩn JIS A5420 của 
Nhật Bản và tiêu chuẩn chất lượng quốc tế ISO:9001-2008, ngói màu BM hội 
tụ được chỉ tiêu cơ lý vượt trội, độ bền cơ học cao và đứng vững với thời gian

Với 14 màu sơn phủ Acrylic hảo hạng và cao cấp, giúp khách hàng có thêm 
nhiều sự lựa chọn về màu sắc cho mái ngói của mình. Lớp sơn phủ còn 
giúp tạo độ bóng đẹp cho viên ngói, chống phai màu sơn và đồng thời giải 
quyết được vấn đề nan giải như rêu mốc của ngói truyền thống. Lớp sơn 
phủ Nano Sillicon giúp viên ngói có độ bóng và độ bền màu vượt trội so với 
các dòng sản phẩm khác cùng loại.

Khác với các loại ngói thông thường, ngói màu BM được các chuyên gia 
hàng đầu Nhật Bản thiết kế hệ thống gờ chắn nước mưa rất khoa học và 
hiệu quả, ngăn chặn hoàn toàn tình trạng nước mưa tạt theo cả chiều dọc và 
chiều ngang của ngói. Mang lại tính năng chống dột và chống thấm hiệu quả.

Lớp “vẩy sần kỳ diệu” trên bề mặt ngói có 3 tác dụng:
- Phản xạ ánh sáng, tránh hấp thụ nhiệt, tăng khả năng chống nóng.
- Giảm khúc xạ ánh sáng, bảo vệ môi trường xung quanh.
- Tăng độ ma sát, chống trơn trượt, an toàn khi thi công.
Lớp “hoa văn trơn” trên bề mặt viên ngói với khả năng tự làm sạch,
chống bám bẩn.

Định lượng 1m2 ngói chỉ tương đương 34.2kg, nhẹ hơn nhiều so với các 
dòng sản phẩm khác.

Kích thước viên ngói lớn sẽ giúp khách hàng tiết kiệm rất nhiều chi phí về 
ngói lợp cũng như chi phí Vì kèo - Xà gỗ, rút ngắn thời gian thi công

Phong cách hiện đại của Châu Âu, nhưng mang đậm nét cổ điển truyền thống 
Á Đông, tạo nên sự hài hòa trong kiến trúc và thẩm mỹ cho mái ngói Việt.

Với đội ngũ nhân viên chăm sóc khách hàng thân thiện và kỹ thuật viên 
nhiều kinh nghiệm sẽ sẵn sàng tư vấn, chia sẻ, hỗ trợ trong suốt quá trình 
báo giá, mua hàng, lắp đặt sử dụng giúp khách hàng đưa ra những giải 
pháp cho công trình và dự án xây dựng một cách tối ưu và hiệu quả.

30 năm   : Bảo hành kết cấu tĩnh.
15  năm  : Bảo hành không bong tróc.
5 năm    : Bảo hành độ phai màu sơn.
Cam kết không thấm dột.

1 - BIỂU TƯỢNG CỦA SỰ BỀN VỮNG

2 - MÀU SẮC ĐA DẠNG VÀ LINH HOẠT

3 - THIẾT KẾ KHOA HỌC

4 - HAI LOẠI HOA VĂN CAO CẤP

5 -  TRỌNG LƯỢNG NHẸ

6 - CHI PHÍ HIỆU QUẢ

7 - PHONG CÁCH HIỆN ĐẠI NHƯNG MANG NÉT Á ĐÔNG

8 - DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP

9 - CHẾ ĐỘ BẢO HÀNH LÂU DÀI
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1315S - Xanh mực đậm

DIC13S - Xanh tím

GR1S - Xám

XD01S - Xanh dương nhạt

XR5S - Xanh rêu

N02S - Nâu

XL02S - Xanh lá

XT07S - Xám tro

NC12S - Đen

XM02S - Xanh mực

DT10S - Đỏ tươi DX08S - Xanh dương

D03S - Đỏ ngói DD09S - Đỏ đậm

NGÓI MÀU BM
Đa dạng về màu sắc

Tiêu chuẩn phù hợp

Ngói màu BM - được sản xuất hoàn toàn tự động theo công nghệ tiên tiến của ngói 
Nhật Bản, quy trình sơn đảm bảo độ bền màu và sử dụng lâu dài. Bạn chắc chắn sẽ 
hài lòng với từng viên ngói màu Việt Nhật về cả chất lượng đồng nhất và đường nét 
thanh nhã.

Kích thước ngói

424x335mm

Định lượng cho 1m²

~ 9,5 viên/m² ~ 3.6kg

Trọng lượng
viên ngói

Tiêu chuẩn
Phù hợp

JIS A5420
Tiêu chuẩn 
Nhật Bản
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DÒNG SẢN PHẨM
CAO CẤP

CÔNG NĂNG TỐI ƯU

KẾT CẤU TIÊN TIẾN

DÒNG NGÓI MÀU HIỆN ĐẠI VẬT LIỆU THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

Bên cạnh thiết kế các gờ chắn nước 
khoa học, hoa văn ngói còn được thiết kế 
nhằm tối ưu hóa khả năng chống bám bụi 
và chống trơn trợt khi thao tác thi công. 
Màu sắc đa dạng, nhiều sự lựa chọn để 
phối màu sơn cho công trình.

Ngói màu BM là dòng sản phẩm cao cấp, 
thân viên ngói có thành phần kết cấu từ 
bê tông có pha trộn sợi gia cường Micro 
Fiber, Cenllulo nhập khẩu từ CHLB Đức 
và Nhật Bản; là thế hệ sợi gia cường tiên 
tiến có nguồn gốc từ thực vật hoàn toàn 
nên rất thân thiện với môi trường. Sợi 
gia cường sẽ tăng khả năng liên kết giúp 
viên ngói cứng hơn gấp ~7 lần so với sản 
phẩm cùng loại và trọng lượng viên ngói 
cũng nhẹ hơn gấp đôi so với sản phẩm 
ngói màu truyền thống.

Bề mặt viên ngói được phủ 3 lớp sơn 
TilesShield HS Plus Gloss có kháng 
kiềm, lớp cuối có phủ lớp Nano sillicon 
thế hệ mới cho phép độ bền màu của 
ngói BM trên 20 năm. Ngoài ra, lớp phủ 
Nanosillicon giúp chống bám bụi, tăng 
độ cứng bề mặt và giảm hấp thu tia UV, 
cách nhiệt cho công trình.

Toàn bộ vật liệu sử dụng trong sản xuất 
đều là nguyên liệu thân thiện với môi 
trường, nhập khẩu từ các nhà cung cấp 
uy tín, đáng tin cậy.
Quy trình sản xuất, kiểm soát nguyên 
vật liệu đều tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy trình về môi trường và sức khỏe.

XT07S - Xám Tro
DX08S - Xanh Dương
DT10 - Đỏ tươi

N02S - Nâu
D03S - Đỏ Ngói
XM02S - Xanh mực
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GẠCH
BÔNG GIÓ
Với tên gọi khác là:  gạch hoa gió, gạch thông gió

Đây là dòng vật liệu kiến trúc, mỹ thuật có công năng trang trí và lưu thông ánh sáng, không 
khí tạo không gian thoáng đãng, ánh sáng hài hòa cho các ngôi nhà.

Gạch bông gió mỹ thuật đã 
được sử dụng từ lâu trong các 
công trình kiến trúc ở khắp 
nơi trên thế giới. Ngoài ưu 
điểm nổi bật là tạo sự thông 
thoáng, mát mẻ, lấy ánh sáng 
tự nhiên,… gạch bông gió còn 
được sử dụng để xây những 
bức tường mang tinh chất là 
điểm nhấn mỹ thuật, trang trí 
cho ngôi nhà.

Với kinh nghiệm sản xuất và 
kinh doanh vật liệu xây dựng 
trong nhiều năm chúng tôi 
xin giới thiệu đến quý khách 
sản phẩm gạch bông gió cao 
cấp mang thương hiệu BM 
với các ưu điểm: Cấp phối 
và phụ gia cao cấp giúp sản 
phẩm bền chắc ,bền đẹp, 
thân thiện môi trường bề mặt 
mịn, sắc nét, cường độ chịu 
lực cao, chống bám bẩn, gia 
công tuyệt đẹp, mẫu mã đa 
dạng,… giúp quý khách hàng 
dễ dàng chọn lựa mẫu mã để 
tạo điểm nhấn trang trí, cũng 
như tận dụng các ưu điểm 
của gạch bông gió để góp 
phần tạo nên ngôi nhà đẹp.
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PHỤ KIỆN 
NGÓI LỢP

Mô tả phụ kiện ngói lợp

Nhận biết và bảo quản sản phẩm

NGÓI CUỐI MÁI NGÓI CHẠC 4

NGÓI CHẠC 3 CHỮ T NGÓI RÌA ĐUÔI

NGÓI CHẠC 2 NGÓI RÌA

LÓT NÓC NGÓI CUỐI NÓC

NGÓI CHẠC 3 CHỮ Y NGÓI ÚP NÓC

Sự đồng bộ các phụ kiện ngói màu lợp sẽ tạo nên nét hài hòa thẩm mỹ, kết cấu xây dựng 
cho mái nhà và giúp các kết cấu lợp được hoàn hảo nhất. Giúp tiết kiệm chi phí và tăng độ 
bền của công trình tối đa.
Tất cả các sản phẩm ngói chính hãng đều sẽ có logo BM ở trên viên ngói, phía dưới lỗ bắn

Sản phẩm ngói mới đều có 2 lỗ bắn vít được bịt kín bởi một lớp bê tông mỏng, sản phẩm 
ngói có lỗ vít đã thủng là đã qua sử dụng.

Để tránh bể vỡ trong quá trình vận chuyển và chờ thi công, ngói nên được chất theo chiều 
đứng, đầu viên ngói hướng xuống đất và không cao quá ba lớp.
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KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG RICONS

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG PHÚ GIA

CÔNG TY TNHH KHANG ĐẠI

CÔNG TY TNHH LÊ GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH MTV BA HẠNH

DNTN NAM NHẬT THIỆN

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC SÀI GÒN THƯƠNG TÍN

CÔNG CP XÂY DỰNG DIC THANH BÌNH

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG ĐÔNG CƯỜNG

CÔNG TY TNHH PHƯỚC HÒA

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG H.A.C

DNTN ĐỨC THỌ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 319

TITAN GROUP

CÔNG TY TNHH CHÍN LỘC

CÔNG TY TNHH TOÀN GIA PHÁT

CÔNG TY TNHH NHÀ XINH

CÔNG TY TNHH DUY ĐẠT

CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐIỀN PHÚC THÀNH

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG AN THỊNH

CÔNG TY TNHH MAO TRUNG

CÔNG TY TNHH TRANG TRÍ VIỆT

CÔNG TY TNHH NHÀ XANH

CÔNG TY TNHH ANH KIỆT

CÔNG TY TNHH CHÍN PHƯỚC

CÔNG TY TNHH KIM ĐỈNH

CÔNG TY TNHH PHÁT ĐẠT

CÔNG TY TNHH PHỤNG KIỀU TRANG

CÔNG TY TNHH THUẬN THÀNH

CÔNG TY TNHH QUỐC TUẤN
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CÁC DỰ ÁN TIÊU BIỂU
CỦA CHÚNG TÔI

Kingo - Retreat
Resort
Nằm ở đảo Phú Quốc, cách Bãi biển 
Ông Lang 1,8 km, Kingo Retreat Resort 
là khu nghỉ dưỡng 4 sao cao cấp, luôn 
được cộng đồng du lịch trong và ngoài 
nước đánh giá cao.
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TTC - Kê Gà
Phan Thiết

SENTURIA - VƯỜN LÀI
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Một số công trình sử dụng gạch 
bông gió của chúng tôi

Mang tới độ thẩm mỹ và tính độc đáo cao
Tạo ra các vách ngăn không gian có một không hai
Là sản phẩm gần gũi và thân thiện với môi trường
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Sử dụng được đa dạng công trình
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Thư Ngỏ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG DIC xin gửi lời chào trân trọng đến quý 
khách hàng!

Công ty chúng tôi hoạt động chủ yếu trong ngành 
sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng không 
nung, các sản phẩm chủ lực: ngói màu, gạch thông 
gió, gạch bê tông và các phụ kiện trang trí ngoại thất 
bằng bê tông... Với đội ngũ cán bộ công nhân viên 
giàu kinh nghiệm trong ngành vật liệu xây dựng và 
dây chuyền thiết bị hiện đại, chúng tôi hoàn toàn tự 
tin mang đến sản phẩm chất lượng cao, mẫu mã 
đẹp, bền màu cho mọi công trình của quý khách.
Chúng tôi luôn tâm niệm: 
 Luôn tạo ra sản phẩm chất lượng với chi  
 phí hợp lý
 Sự hài lòng của Quý khách hàng là trách  
 nhiệm của chúng tôi.
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG DIC luôn tìm hiểu và đáp ứng yêu cầu cao 
nhất của quý khách hàng và qua đó gia tăng giá trị, 
uy tín thương hiệu của công ty. Chúng tôi xin bày 
tỏ lòng biết ơn sâu sắc về sự quan tâm và những 
cơ hội mà quý khách đã và sẽ danh cho chúng tôi.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY 
DỰNG DIC cam kết luôn lắng nghe và đồng hành 
cùng quý khách.

Kính chúc quý khách hàng ngày càng phát triển 
thịnh vượng.

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT 
LIỆU XÂY DỰNG DIC

DIC BUILDING MATERIALS MANU-
FACTURING JOINT STOCK COMPANY

Mã số thuế   :  0315 137 375

Trụ sở chính  :  39/5/4 Đường số 23, 
Phường Hiệp Bình Chánh, Quận 
Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh

Nhà máy      : Đường Tỉnh Lộ 835, 
Ấp 3a, Xã Phước Lợi, Huyện Bến 
Lức, Tỉnh Long An

Công ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu 
Xây Dựng DIC được thành lập theo giấy 
chứng nhận số 0315137375 do Sở Kế 
Hoạch Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh 
cấp ngày 29 tháng 6 năm 2018 và Nghị 
Quyết (v/v Tham gia góp vốn vào Công 
ty Cp Sản Xuất VLXD DIC) số 03-2018/
NQHĐQT.DIC-INTRACO của Công 
Ty Cp Đầu Tư Và Thương Mại DIC 
(DIC-INTRACO).
Lĩnh vực hoạt động/ ngành nghề kinh 
doanh chính  
    Sản xuất Ngói màu DIC (Công nghệ 
Nhật Bản)
    Sản xuất Gạch thông gió và các mặt 
hàng vật liệu xây dựng không nung khác
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WebsitePhoneAddress

CÔNG TY CP SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG DIC

NHÀ MÁY SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG DIC

39/5/4 Đường Số 23, Phường 
Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, 
Thành Phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ : TL835 Ấp 3A xã Phước lợi, huyện Bến Lức Tỉnh Long An
Điện thoại: (028) 2248 1972

(028) 22481971 
0909 34 34 55

info@dicjsc.vn
www.dicjsc.vn


