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LỜI MỞ ĐẦU / ABOUT US
Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Prime Group tự hào khi trở thành một trong những tập đoàn dẫn đầu trong lĩnh vực gạch ốp
lát tại Việt Nam. Chúng tôi không ngừng phát triển nhằm tạo nên giá trị đặc trưng riêng bằng niềm đam mê, năng lực và
hiệu quả công việc để mang đến cuộc sống thịnh vượng cho quý khách hàng và đối tác.

Prime Group luôn nỗ lực tiếp thu sự phát triển của khoa học kỹ thuật, nắm bắt những xu hướng mới nhất, không
ngừng lắng nghe ý kiến đóng góp của khách hàng và đối tác để tạo ra các sản phẩm đa dạng về thiết kế, vượt trội
về chất lượng và cung cấp những giải pháp toàn diện cho mọi không gian sống.
Không chỉ vậy, với phương châm
xem sự bền vững là nền tảng của
thịnh vượng, Prime Group tiếp tục
sứ mệnh của người tiên phong trong
ngành công nghiệp gốm sứ khi làm
tròn trách nhiệm của mình với môi
trường và xã hội. Prime Group nghiên
cứu và áp dụng những giải pháp để
tối ưu năng lượng và hướng tới việc
bảo vệ môi trường trong từng khâu
sản xuất.
Ngoài ra, với định hướng “Cùng
Prime sẻ chia thịnh vượng”, Prime
Group không ngừng tham gia vào
những hoạt động xã hội nhằm đóng
góp, sẻ chia với cộng đồng. Đây cũng
chính là sứ mệnh và tầm nhìn của Prime
Group trên chặng đường phát triển.
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With over 20 years of experience, Prime
Group is proud to become one of the leading
corporations in the ceramic tile industry in
Vietnam.
We are constantly developing to create our
unique value with passion, capacity, and work
efficiency to bring our customers and partners
a prosperous life.
Prime Group always strives to absorb
the development of science and technology, grasp the latest trends, and constantly
listen to the suggestions of customers and
partners to create a wide range of products
in terms of design, with top-notched quality and provide comprehensive solutions for
every living space.

Moreover, with the motto of considering sustainability as the foundation of prosperity, Prime Group
continues the mission of a pioneer in the ceramic industry when fulfilling our responsibility to the environment
and society. Prime Group researches and applies solutions to optimize energy and protect the environment
in each production stage.
In addition, with the orientation of “Sharing prosperity with Prime”, Prime Group constantly participates
in social activities to contribute and share with the
community. This is also Prime’s mission and vision.

With over 20 years of experience, Prime
Group is proud to become one of the leading
corporations in the ceramic tile industry in
Vietnam.

3

Chất lượng /Quality
Bên cạnh việc tạo nên những họa tiết bắt mắt, chất lượng sản phẩm cũng là một trong
những vấn đề trọng tâm được các chuyên gia tại Prime chú trọng. Với tâm thế đó, Prime đã
thành công trong việc tạo nên những sản phẩm chất lượng cao, bền bỉ với thời gian để trở
thành một trong những thương hiệu sản phẩm chất lượng hàng đầu cho người tiêu dùng
và những ai quan tâm tới ngành vật liệu xây dựng.
Besides creating eye-catching textures, product quality is also one of the critical issues that experts at Prime focus on. With that in mind, Prime has succeeded in creating high-quality products that are durable over time, making it one of the top-notch quality product brands in the
heart of consumers and stakeholders.

Công nghệ /Technology
Thiết kế /Design
Nguồn cảm hứng bất tận từ vạn vật xung quanh trở thành ý tưởng cho từng bộ sưu
tập của Prime Group. Chúng tôi luôn nỗ lực để trở thành người đi đầu xu hướng trong
thiết kế và điều này được thể hiện qua sự đa dạng về mẫu mã, từ cổ điển đến hiện đại.
Từ đó, các sản phẩm của Prime Group luôn đáp ứng được nhu cầu về thẩm mỹ và thị
hiếu của khách hàng trên thị trường.
Endless inspiration from everything around becomes the idea for each collection of Prime
Group. We always strive to be the trendsetter, and this is reflected in the variety of designs,
from classic to modern. Since then, Prime Group’s products have always met customers’
aesthetic needs and tastes in the market.
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Prime Group tự hào khi luôn nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiệu ứng hiện đại nhất
trong sản phẩm của mình. Các bộ sưu tập của Prime Group ra đời không chỉ đáp ứng được
công năng của sản phẩm gạch mang lại mà còn luôn cố gắng vượt ra khỏi tiêu chuẩn thị
trường với những sản phẩm được nghiên cứu tỉ mỉ về sức khỏe và tính thẩm mỹ. Thêm vào
đó, dây chuyền sản xuất tại Prime Group luôn cố gắng tối ưu hóa năng lượng, giảm lượng khí
thải ra môi trường. Từ đây, Prime Group hướng tới việc cải thiện khả năng sản xuất để thiết
lập tiêu chuẩn cho ngành vật liệu xây dựng trong khu vực.
Prime Group is proud to continually acquire, research, and apply the most modern effect technology in its products. Prime Group’s collections were born above the need to provide the ordinary
features of ceramic tiles. In addition, Prime Group always strives to go beyond market standards
with its meticulously researched products for health and aesthetic products. The production line
at Prime Group always tries to optimize energy and reduce emissions into the environment. From
here, Prime Group aims to improve production capabilities to set the standards for the building
materials industry in the region.
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ICON EXPLANATION - GIẢI THÍCH BIỂU TƯỢNG

Gạch lát
Floor tiles

CÔNG NGHỆ & HIỆU ỨNG
GẠCH PRIME NỔI BẬT

Gạch ốp
Wall tiles

Bề mặt bóng

Highlight of Prime tiles technology and effects

Glossy

Bề mặt nhám
Matt

Mài bóng
Polished

Mài cạnh
Rectified

HYGIENIC EFFECT
Gạch kháng khuẩn được Prime Group phát triển có lớp men bề mặt
trộn Nano bạc, giải phóng ra ion dương Ag+ và phá vỡ màng bảo
vệ vi khuẩn khi chúng tiếp xúc. Các ion Ag+ tương tác với các
nhóm Peptidoglycan và ức chế khả năng vận chuyển oxy của
chúng vào bên trong tế bào vi khuẩn, dẫn đến vi khuẩn bị tiêu diệt.
Vì vậy, gạch kháng khuẩn của Prime Group có thể ngăn chặn sự
phát triển của vi khuẩn có hại và bảo vệ tối ưu sức khỏe người sử
dụng mà không tạo ra các chất có hại cho môi trường sống.

The advanced printing technology with high definition creates a
variety choices with lively and vivid patterns.

Xương Porcelain

BABY SKIN EFFECT

Porcelain

Ứng dụng Khuôn định hình
Structured

Premium smooth surface

Đuôi màu

HD PRINTING
Công nghệ in HD tiên tiến với độ sắc nét cao, hoa văn phong
phú, mẫu mã đa dạng, hình ảnh sống động và chân thực..

BABY SKIN

Shade Variation

Số Face

Gạch baby skin mang đến cảm giác mềm mịn và êm dịu như
da em bé bởi sử dụng công nghệ có lớp men phủ matt satin
trên cùng. Ngoài ra, Prime đã kết hợp giữa công nghệ baby
skin và hợp chất Nano bạc, có khả năng kháng khuẩn lên đến
97% giúp người sử dụng có thể hoạt động hằng ngày một cách
thoải mái và an toàn.
Baby skin tiles provide the soft and smooth feeling as touching
baby's skin by using the top satin glaze technology. Moreover,
Prime Group has combined baby skin glaze technology and
Silver Nano technology, preventing bacteria up to 97% to
provide users with comfortable and safe environment for their
daily activities.

CARVING GOLD EFFECT

Faces

Công nghệ in HD tiên tiến với độ sắc nét cao, hoa văn phong
phú, mẫu mã đa dạng, hình ảnh sống động và chân thực..
CARVING

The carving effect is applied to create unique designs. The
carving glaze is a type of glaze which is melted and splitted
following the purposed patterns.

NANO-POLISHED EFFECT
Độ bóng bề mặt cao, sáng bóng như gương, cùng với việc dễ
dàng làm sạch mang đến cho nhà bạn không gian sống sang
trọng và đẳng cấp.
NANO POLISHED

Nano-polished effect can create super glossy and reflective
surface as if you look at the mirror. With the character of easy
clean, the nano-polished tiles bring you a luxurious and
high-class space.

STRUCTURED EFFECT
Ứng dụng khuôn định hình trong quá trình sản xuất nhằm tạo ra
cấu trúc bề mặt đa dạng, tăng cường độ sắc nét cho các
đường rãnh họa tiết và nâng cao khả năng phản xạ ánh sáng
của bề mặt gạch men bóng.
STRUCTURED
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The hygienic tiles developed by Prime Group has a surface glaze
that contains silver nano, releasing Ag+ and breaking the
protective film of bacteria when they come into contact. The Ag+
ions interact with Peptidoglycan groups and inhibit their ability to
transport oxygen inside bacterial cells, resulting in the destruction
of bacteria. Therefore, the hygienic tiles of Prime Group can
prevent the growth of harmful bacteria and protect users health
without generating any damaging substances for the living
environment

Ag

HYGIENIC

POLISHED MATT SATIN EFFECT
Polish Matt Satin là sản phẩm men mài matt, trải qua quá trình mài
mặt để đạt tới độ mịn cao, đem lại cho người dùng cảm giác dễ
chịu như đang chạm vào một tấm lụa satin mềm mượt.
Polish Matt Satin is a polished matt glaze product, which goes
through a process of surface polishing to achieve a high degree of
smoothness, providing users with pleasant feeling like touching a
satin silk.

POLISHED
MATT SATIN

SEMI-POLISHED EFFECT
Gạch có cấu trúc bền vững hơn nhờ sử dụng hàm lượng lớn hạt grit
trong quá trình sản xuất. Bề mặt gạch có độ cứng và thẩm mỹ cao
so với quá trình mài toàn phần thông dụng.
The semi-polished tiles becomes more compact in usage thanks to
the addition of high volume of grit to its structure. Its surface has
higher hardness and aesthetic than the full polished tiles surface.

SEMI - POLISH

AIR ION EFFECT
Gạch Air Ion hay còn gọi là gạch lọc không khí, có khả năng lọc bụi
mịn PM 2.5 lên tới hơn 89%, tạo ra một chiếc máy lọc không khí tự
nhiên suốt 24 giờ mà không cần dùng đến năng lượng điện. Hơn
nữa, gạch Air Ion cũng phóng ra 3000 điện tích âm/cm3 giúp bẫy
hiệu quả bụi bẩn trong không khí nếu thi công gạch Air Ion với diện
tích là 40% của căn phòng.
The Air Ion tile is able to trap PM 2.5 more than 89%, generates
fresh air 24/7 without consuming electricity. It releases 3,000
negative ions/cm3 for trapping dust in the air (when install the Air
Ion tile for 40% of room area).

AIR ION

Applying structured mold in producing tiles to create a variety
structure on the surface, sharpen the pattern form and enhance
the light reflection of the glossy glaze.
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OUTBACKWOOD
COLLECTION
[10x60cm], [15x80cm]

Hình ảnh hàng cây thẳng đứng từ vùng đất Outback của Australia là nguồn cảm hứng bất
tận để các chuyên gia thiết kế Prime Group cho ra đời bộ sưu tập gạch vân gỗ Outbackwood.
Outbackwood collection là giải pháp cho không gian ấm cúng, sang trọng, mang lại cảm giác
chân thật như mang cả thiên nhiên vào không gian sống.
The image of vertical trees from the Outback land of Australia is an endless source of inspiration
for the design experts at Prime Group to launch a collection of Outbackwood wood grain tiles.
Outbackwood collection is the solution for a cozy, luxurious space, bringing the true feeling of
bringing nature into the living space.
88
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OUTBACKWOOD COLLECTION
GLAZED CERAMIC TILES | BABY SKIN - HYGIENIC EFFECT
MATT | RECTIFIED | 10x60cm

06.100600.20107

12
face

06.100600.20108

6
face

06.100600.20102

6
face

06.100600.20103

6
face

06.100600.20109

6
face

06.100600.20104

6
face

06.100600.20110

6
face

06.100600.20111

6
face

06.100600.20112

6
face

06.100600.20113

6
face

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified
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OUTBACKWOOD COLLECTION

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Matt | Baby skin Effect - Hygienic Effect | Rectified

Product code: 06.100600.20107
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OUTBACKWOOD COLLECTION
GLAZED CERAMIC TILES | BABY SKIN - HYGIENIC EFFECT
MATT | RECTIFIED | 15x80cm

06.150800.20063

6
face

06.150800.20059

6
face

06.150800.20056

6
face

06.150800.20060

6
face

06.150800.20051

6
face

06.150800.20052

6
face

06.150800.20053

6
face

06.150800.20054

6
face

06.150800.20058

6
face

06.150800.20057

6
face

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Matt | Hygienic Effect | Rectified
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OUTBACKWOOD COLLECTION

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Matt | Hygienic Effect | Rectified

Product code: 06.150800.20060
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HYGIENIC TILES
COLLECTION
[30x30cm], [30x60cm]

Môi trường, khí hậu nóng ẩm tại Việt Nam tạo điều kiện lý tưởng cho nhiều loại vi khuẩn phát
triển. Để hạn chế ảnh hưởng của một số loại vi khuẩn có hại gây nên nhiều bệnh lý nguy
hiểm, Prime Group đã đưa công nghệ nano bạc vào lớp men phủ bề mặt nhằm tăng khả năng
kháng khuẩn cho gạch và giúp nâng cao sức khỏe người tiêu dùng.
The environment, hot and humid climate in Vietnam creates ideal conditions for many types of
bacteria to grow. To limit the influence of some common harmful bacteria causing various harmful diseases, Prime Group has introduced silver nanotechnology into the surface enamel coating
to increase the antibacterial ability of the tiles and help improve the health of consumers.
14
14
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HYGIENIC TILES COLLECTION
GLAZED CERAMIC TILES | HYGIENIC EFFECT
GLOSSY | RECTIFIED | 30x60cm

05.300600.20205

Glossy | Hygienic Effect | Rectified

05.300600.20207

Glossy | Hygienic Effect | Rectified

05.300600.20203

Glossy | Hygienic Effect | Rectified
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HYGIENIC TILES COLLECTION

6
face

6
face

6
face

05.300600.20211

Glossy | Structured, Hygienic Effect | Rectified

05.300600.20208

Glossy | Structured, Hygienic Effect | Rectified

05.300600.20204

Glossy | Structured, Hygienic Effect | Rectified

6
face

6
face

6
face

Product code: 05.300600.20207 - 05.300600.20208
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HYGIENIC TILES COLLECTION
GLAZED CERAMIC TILES | HYGIENIC EFFECT
MATT | RECTIFIED | 30x60cm

05.300600.20217

Matt | Hygienic Effect | Rectified

05.300600.20216

Matt | Hygienic Effect | Rectified

05.300600.20218

Matt | Hygienic Effect | Rectified
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HYGIENIC TILES COLLECTION

1
face

1
face

1
face

05.300600.20213

Matt | Hygienic Effect | Rectified

05.300600.20214

Matt | Hygienic Effect | Rectified

05.300600.20215

Matt | Structured, Hygienic Effect | Rectified

4
face

4
face

4
face

Product code: 05.300600.20218 - 05.300600.20217 - 05.300600.20216
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HYGIENIC TILES COLLECTION
GLAZED CERAMIC TILES | HYGIENIC EFFECT
MATT | RECTIFIED | 30x30cm

4
face Matt | Hygienic Effect | Rectified

06.300300.20011

4
face Matt | Hygienic Effect | Rectified

06.300300.20021

4
face Matt | Hygienic Effect | Rectified

2
face Matt | Hygienic Effect | Rectified

06.300300.20001

1
face Matt | Hygienic Effect | Rectified

06.300300.20019

4
face Matt | Hygienic Effect | Rectified

06.300300.20002

2
face Matt | Hygienic Effect | Rectified

06.300300.20003

2
face Matt | Hygienic Effect | Rectified

2
face Matt | Hygienic Effect | Rectified
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HYGIENIC TILES COLLECTION

06.300300.20009

06.300300.20020

06.300300.20004

Product code: 06.300300.20001
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SILKY
COLLECTION
[60x60cm]

Tại Prime Group, vạn vật xung quanh đều có thể trở thành nguồn cảm hứng để các chuyên
gia thiết kế cho ra đời sản phẩm đa dạng về mẫu mã. Silky collection được sản xuất với sự kết
hợp của nhiều hiệu ứng thẩm mỹ cao cấp và mài mặt đặc biệt tạo nên các thiết kế gạch men
mờ tinh tế với bề mặt mềm mại, đem lại cảm giác thư thái trong từng lần chạm.
At Prime Group, everything around can become an inspiration for designers to launch various
products. The Silky collection is manufactured with a combination of many high-end aesthetic effects and unique surface grinding to create delicate matte ceramic tile designs with a soft texture
like a silk satin.
22
22
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SILKY COLLECTION
GLAZED CERAMIC TILES | HYGIENIC EFFECT | POLISHED - MATT - SATIN
GLOSSY | RECTIFIED | 60x60cm

10
face

03.600600.20851

10
face

03.600600.20854

4
face Glossy | Hygienic Effect | Rectified

03.600600.20887

4
face

Glossy | Hygienic Effect | Rectified

4
face Glossy | Hygienic Effect | Rectified

4
face
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SILKY COLLECTION

Glossy | Hygienic Effect | Rectified

03.600600.20850

4
face

03.600600.20855

2
face Glossy | Hygienic Effect | Rectified

03.600600.20858

4
face

Glossy | Hygienic Effect | Rectified

Glossy | Hygienic Effect | Rectified

03.600600.20853

Glossy | Hygienic Effect | Rectified

03.600600.20856

03.600600.20859

Glossy | Hygienic Effect | Rectified

Product code: 03.600600.20851-03.600600.20858
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COMFORT TILES
COLLECTION
[30x30cm]

Không gian cổ kính trong nhà tắm massage thời La Mã cổ đại là ý tưởng chính cho bộ sưu tập
Comfort Tiles.Thiết kế tinh tế cùng bề mặt gạch nhám mịn và có khả năng kháng khuẩn được
tích hợp trong bộ sưu tập nhằm mang tới không gian thư giãn về thể chất và tinh thần. Công
nghệ hiệu ứng khuôn được ứng dụng để tạo ra những viên gạch có đường nét bo tròn, thân
thiện với người sử dụng và dễ dàng vệ sinh.
The quaint atmosphere in the ancient Roman massage bath was the main idea behind the Comfort Tiles collection. Exquisite design, modern matt satin finish, and antibacterial surface are integrated into the collection to bring a space of physical and mental relaxation. The structured mold
technology is applied to create tiles with curved corners, making them user-friendly and easy to
clean.
26
26
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COMFORT TILES COLLECTION
GLAZED CERAMIC TILES | BABY SKIN | STRUCTURED
MATT | RECTIFIED | 30x30cm

06.300300.18830

1
face

06.300300.18810

1
face Baby skin | Structured | Rectified

06.300300.18813

1
face Baby skin | Structured | Rectified

1
face

Baby skin | Structured | Rectified

1
face

Matt | Baby skin | Rectified

1
face Baby skin | Structured | Rectified
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COMFORT TILES COLLECTION

06.300300.18833

1
face

06.300300.18811

1
face Baby skin | Structured | Rectified

06.300300.18814

1
face

Baby skin | Structured | Rectified

06.300300.18837

Baby skin | Structured | Rectified

06.300300.18812

06.300300.18815

Baby skin | Structured | Rectified

Product code: 06.300300.18830
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COMFORT TILES COLLECTION
GLAZED CERAMIC TILES | BABY SKIN | STRUCTURED
MATT | RECTIFIED | 30x30cm
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COMFORT TILES COLLECTION

1
face

06.300300.18816

1
face Baby skin | Structured | Rectified

06.300300.18818

1
face Baby skin | Structured | Rectified

1
face

06.300300.18817

1
face Baby skin | Structured | Rectified

06.300300.18819

1
face Baby skin | Structured | Rectified

1
face

06.300300.18824

1
face Baby skin | Structured | Rectified

06.300300.18825

1
face Baby skin | Structured | Rectified

Baby skin | Rectified

Baby skin | Rectified

Baby skin | Rectified

06.300300.18820

06.300300.18835

06.300300.18826

Product code: 06.300300.18816-06.300300.18818-06.300300.18820
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CARVING GOLD
COLLECTION
[60x60cm], [80x80cm]

Được tôn vinh là một trong những loại đá cẩm thạch danh giá nhất thế giới, vẻ đẹp tự nhiên
của dòng đá Calacatta đã tạo cảm hứng cho nhà thiết kế tại Prime Group khi sáng tạo bộ sưu
tập Carving Gold. Họa tiết chân thật kết hợp với hiệu ứng trang trí điêu khắc vàng (Carving
Gold) mang tới sự sang trọng, tinh tế, phù hợp với các công trình thuộc phân khúc cấp cao.
Honored as one of the most prestigious marbles in the world, Calacatta has influenced the designers at Prime Group to launch the Carving Gold collection. Realistic textures combined with
decorative effects of gold sculpture (Carving Gold) bring elegance and sophistication, suitable for
projects in the high-end segment.
32
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CARVING GOLD COLLECTION
GLAZED PORCELAIN TILES | CARVING GOLD
GLOSSY | RECTIFIED | 80x80cm

03.800800.08627

4
face

03.800800.08622

03.800800.08624

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

4
face

Glossy | Carving | Rectified

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified
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CARVING GOLD COLLECTION

03.800800.08620

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

03.800800.08628

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

03.800800.08625

6
face Glossy | Carving Gold | Rectified

Glossy | Carving | Rectified

03.800800.08684

03.800800.08685

03.800800.08686

Product code: 03.800800.08620 - 03.800800.08618
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CARVING GOLD COLLECTION
GLAZED PORCELAIN TILES | CARVING GOLD
GLOSSY | RECTIFIED | 60x60cm

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

03.600600.08496

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

03.600600.08493

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

03.600600.08477

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

03.600600.08484

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified

03.600600.08485

1
face Glossy | Carving Gold | Rectified

03.600600.08497

1
face Glossy | Carving Gold | Rectified

4
face Glossy | Carving Gold | Rectified
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CARVING GOLD COLLECTION

03.600600.08495

03.600600.08478

03.600600.08479

Product code: 03.600600.08477
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URBAN STONE
COLLECTION
[80x80cm], [60x120cm]

Urban stone collection ra đời từ nguồn cảm hứng bất tận của các dòng đá tự nhiên. Tại Prime,
các chuyên gia đã khéo léo kết hợp cùng công nghệ hiệu ứng để giảm bớt sự thô mộc của đá,
đồng thời làm nổi bật vẻ đẹp tinh tế, vượt thời gian của đá trong không gian sống hiện đại.
Urbanstone collection was born from the endless inspiration of natural stone. At Prime, experts
have skillfully combined several effect technology to reduce the roughness of the stone patterns
while highlighting the subtle, timeless beauty of stone in modern living spaces.
38
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URBAN STONE COLLECTION
GLAZED PORCELAIN TILES | NANO POLISHED
GLOSSY | RECTIFIED | 60x120cm

03.600120.27300

4
face

03.600120.28000

12
face

03.600120.27301

4
face

03.600120.27302

4
face

03.600120.27303

4
face

03.600120.27304

4
face

Glossy | Nano Polished | Rectified

Glossy | Nano Polished | Rectified

Glossy | Nano Polished | Rectified
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URBAN STONE COLLECTION

Glossy | Nano Polished | Rectified

Glossy | Nano Polished | Rectified

Glossy | Nano Polished | Rectified

Product code: 03.600120.27304
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URBAN STONE COLLECTION
GLAZED PORCELAIN TILES | NANO POLISHED
GLOSSY | RECTIFIED | 60x120cm

03.600120.08376

4
face

03.600120.08372

4
face

03.600120.27307

4
face

03.600120.27306

4
face

03.600120.27305

4
face

03.600120.27308

4
face

Glossy | Nano Polished | Rectified

Glossy | Nano Polished | Rectified

Glossy | Nano Polished | Rectified
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URBAN STONE COLLECTION

Glossy | Nano Polished | Rectified

Glossy | Nano Polished | Rectified

Glossy | Nano Polished | Rectified

Product code: 03.600120.27307
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URBAN STONE COLLECTION
GLAZED PORCELAIN TILES | NANO POLISHED
GLOSSY | RECTIFIED | 80x80cm

URBAN STONE COLLECTION

Product code: 03.800800.17863

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.17863

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.17865

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.12888

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.08767

6
face Glossy | Nano Polished | Rectified

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified
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03.800800.17513

03.800800.08795

Product code: 03.800800.17513
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MODISH PORCELAIN
[30x60cm], [60x60cm]

Với mục tiêu hướng tới phân khúc khách hàng đa dạng hơn, dòng gạch bán sứ với bộ sưu tập
Modish Porcelain ra đời. Cảm hứng từ mẹ thiên nhiên đã tạo nên một bộ sưu tập với đa dạng
họa tiết: vân gỗ, vân mây, vân đá….Cùng với đó là sự kết hợp của công nghệ in đã khắc họa
rõ nét hoa văn trong bộ sưu tập, giúp khách hàng có nhiều sự lựa chọn để nâng tầm không
gian sống.
The line of semi-porcelain tiles with the Modish Porcelain collection was born to target a more
diverse customer segment. Inspiration from mother nature has created a collection with a wide
range of wood grain, rattan grain, and stone-like patterns. In addition, our printing technology also clearly depicts those patterns, offering customers more choices to upscale their living
space.
46
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MODISH PORCELAIN
GLAZED CERAMIC TILES
MATT | RECTIFIED | 30x60cm

13.300600.09513

4
face

13.300600.09505

4
face

13.300600.09507

4
face

13.300600.09508

4
face

13.300600.09506

4
face

13.300600.09514

4
face

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified
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MODISH PORCELAIN

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Product code: 13.300600.09505
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MODISH PORCELAIN
GLAZED CERAMIC TILES
MATT | RECTIFIED | 60x60cm
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MODISH PORCELAIN

1
face

13.600600.09110

1
face

13.600600.09120

1
face

13.600600.09121

1
face

13.600600.09117

1
face

13.600600.09119

4
face

13.600600.09122

4
face

13.600600.09112

1
face

13.600600.09113

1
face

13.600600.09111

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Matt | Rectified

Product code: 13.600600.09110
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CLASSIC
PORCELAIN
[80x80cm]

Không chỉ chú trọng và đi theo xu hướng thiết kế hiện đại, Prime Group còn khắc họa những
sản phẩm với họa tiết cổ điển để đáp ứng thị hiếu của quý khách hàng. Từ đây, bộ sưu tập
Classic Porcelain đã ra đời. Kết hợp cùng công nghệ in tiên tiến, từng họa tiết cổ điển được tái
hiện sắc nét, rõ ràng. Một không gian sống thuần khiết nhưng không kém phần thanh lịch và
mang vẻ đẹp bền vững với thời gian chính là đích đến cho bộ sưu tập này.
Not only focusing on and following modern design trends but Prime Group also depicts products
with classic motifs to meet the tastes of our valued customers. From there, the Classic Porcelain
collection was born. Combined with advanced printing technology, each classic motif is reproduced sharp and clear. A pure living space but timelessly elegant is the purpose of this collection.
52
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CLASSIC PORCELAIN
GLAZED PORCELAIN TILES | NANO POLISHED
GLOSSY | RECTIFIED | 80x80cm

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.27572

8
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.27570

2
face Glossy | Nano Polished | Rectified

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.27574

8
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.27576

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.27573

8
face Glossy | Nano Polished | Rectified

03.800800.27575

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified

4
face Glossy | Nano Polished | Rectified
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MODISH GLAZED CERAMIC

03.800800.27571

03.800800.27577

03.800800.27578

Product code: 03.800800.27578
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WATERFALL
COLLECTION
[60x60cm]

Bộ sưu tập Waterfall ra đời từ tầm nhìn hướng tới những dòng sản phẩm vì sức khỏe, là sự kết
hợp giữa hiệu ứng đặc biệt polished matt satin và công nghệ hạt ion âm trong lớp men phủ
bề mặt gạch. Bề mặt mềm mịn với những hạt ion âm có tác dụng lọc bụi bẩn trong không khí
sẽ tái hiện không gian sống trong lành, thư thái như đứng giữa thiên nhiên.
With a vision toward healthy product lines, Prime Group introduces Waterfall Collection, a combination of special effects polished matt satin and Air ion particle technology in the glaze coating
the tile surface. The soft, smooth surface with Air ion particles that filter dust in the air will recreate
a fresh and relaxed living space like standing in the middle of nature.
56
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WATERFALL COLLECTION
GLAZED PORCELAIN TILES | AIR ION EFFECT
GLOSSY | RECTIFIED | 60x60cm

WATERFALL COLLECTION

Product code: 03.600600.09359

Product code: 03.600600.09362

14
face Glossy | Air Ion Effect | Rectified

03.600600.09359

12
face Glossy | Air Ion Effect | Rectified

03.600600.09362

8
face Glossy | Air Ion Effect | Rectified

03.600600.09361

8
face Glossy | Air Ion Effect | Rectified

03.600600.09364

14
face Glossy | Air Ion Effect | Rectified

8
face Glossy | Air Ion Effect | Rectified
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03.600600.09360

03.600600.09363

Product code: 03.600600.09363
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CHỨNG CHỈ PRIME
PRIME CERTIFICATE

Chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp với
yêu cầu của tiêu chuẩn Ma-lai-xi-a MS ISO
13006:2003.
Quality certificate for wall & floor tiles which
conforms to the requirements of Malaysia standard
MS ISO 13006:2003

Chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp với
yêu cầu của tiêu chuẩn Phi-líp-pin PNS 13006:2007
Quality certificate for wall & floor tiles which
conforms to the requirements of
Philippines standard PNS 13006:2007

Chứng nhận gạch ốp lát phù hợp với
yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 13006:1998
Certificate for wall & floor tiles which
conforms to the requirements of the
standard ISO 13006:1998

Hệ thống quản lý an toàn và sức khỏe nghề
nghiệp OHSAS 18001:2007
Occupational Health & Safety Management System
OHSAS 18001:2007

Chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp với yêu
cầu của tiêu chuẩn châu Âu (CE) EN14411:2012
Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015
Quality Management System ISO 9001:2015

Chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp với
yêu cầu của tiêu chuẩn Thái Lan TIS 2508-2555
Quality certificate for wall & floor tiles which
conforms to the requirements of Thailand standard
TIS 2508 -2555

60

Quality certificate for wall & floor tiles which conform
to the requirements of European standard (CE)
EN14411:2012

Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2004
Environmental Management System ISO
14001:2004

Chứng nhận chất lượng gạch ốp lát phù hợp với
yêu cầu của tiêu chuẩn In-đô-nê-xia SNI ISO 13006

Chứng nhận hợp quy: sản phẩm gạch ốp lát phù
hợp quy chuẩn QCVN 16-6:2011

Quality certificate for wall & floor tiles which
conforms to the requirements of Indonesia
standard SNI ISO 13006

Certificate for wall & floor tiles which conforms to the
requirements of the standard QCVN 16-6:2011

