
HẢI LONG TILES 

GẠCH GỐM
LÁT NỀN & SÂN NỀN

NHÀ MÁY SẢN XUẤT GỐM SỨ XÂY DỰNG HÀNG ĐẦU VIỆT NAM
XƯỞNG GỐM SỨ XÂY DỰNG LỚN NHẤT BÁT TRÀNG

GIỚI THIỆU

GẠCH GỐM LÁT NỀN - LÁT SÂN VƯỜN

Hải Long tiles đơn vị sản sản xuất Ngói Âm Dương sứ tráng men hàng 
đầu tại Việt Nam với nhà máy sản xuất Gốm sứ xây dựng lớn nhất 
tại Bát Tràng trong 40 năm kinh nghiệm lĩnh vực gốm sứ.

Là nhà máy với 10.000m2 đầu tiên sử dụng công nghệ tiên tiến với lò 
nung Tuynel liên hoàn, đảm bảo đáp ứng các dự án lớn nhỏ trên toàn 
quốc với năng suất 300.000m2 ngói/năm.

Quy trình khép kín từ khâu chọn lựa nguyên liệu - chế tác - nung đốt - 
kiểm thử - đóng gói. Điều này đảm bảo sản phẩm chất lương được 
đảm bảo cho đến chân công trình.



CÁC DÒNG GẠCH LÁT

THÔNG TIN SẢN PHẨM

KÍCH CỠ

Gạch Thẻ 
Lát Sân vườn - Lối Đi

Gạch Cổ Đất Nung Gạch Cổ Tráng Men

Gạch Địa Trung Hải

Kích thước đa dạng, mỗi kích cỡ, kiểu dáng gạch sẽ phù hợp 
với từng kiến trúc,quy mô khác nhau. Dễ dàng lựa chọn loại 
gạch phù hợpquy mô khác nhau. Dễ dàng lựa chọn loại gạch 
phù hợp

THÔNG SỐ

KIỂU GẠCH GẠCH CỔ 
ĐẤT NUNG

KÍCH THƯỚC
(mm)

ĐỊNH MỨC
(viên/m2)

ỨNG DỤNG

GẠCH CỔ 
TRÁNG MEN

GẠCH 
ĐỊA TRUNG HẢI

GẠCH THẺ
LÁT SÂN VƯỜN

200x200
300x300

200x200 : 23-24 viên
300x300 :10 viên 

Lát nền kiến trúc tâm linh Chùa - Đình - Miếu - Nhà thờ tổ - Nhà thờ họ
Các khu Resort, nhà hàng, khách sạn cao cấp

200x200 : 23-24 viên
300x300 :10 viên 

200x200 : 23-24 viên
300x300 :10 viên 

200x200 : 72 viên
300x300:10 viên 

200x200
300x300

200x200
300x300

200x50
300x100



GẠCH CỔ ĐẤT NUNG

KIẾN TRÚC GẠCH CỔ ĐẤT NUNG

Gạch Cổ Đất Nung Hải Long Tiles được nung nhiệt trên 1200C, điều này tạo nên sự kết khối bền 
chặt giữa các phân tử đất, giảm độ hút nước, chống rêu mốc, tảo nấm với khí hậu thời tiết 
khắc nghiệt, thay đổi liên tục tại Việt Nam. Với đặc tính chuyên biệt chống nồm, bề mặt gạch 
không bị "toát mồ hôi" tăng khả năng cực cao chống trơn trượt, trong gia đình có người cao 
tuổi hay trẻ nhỏ sẽ không còn lo lắng mỗi khi thời tiết khí hậu có độ ẩm cao.

Với chất liệu đất nung, nghệ thuật đun lò "hỏa biến" tạo ra những sản phẩm đậm nét tự nhiên, 
tông màu cổ bí truyền phù hợp với tất cả kiến trúc tâm linh như Chùa, Đình, Miếu, Nhà thờ tổ, 
Nhà thờ họ, các kiến trúc tâm linh .v.v. Ngày nay, các khu resort, nhà, khách sạn cao cấp cũng 
ứng dụng gạch cổ cho việc trang trí, decor không gian mang đậm nét truyền thống Việt Nam 
và gạch cổ đất nung là một yếu tố không thể thiếu trong đó.



GẠCH CỔ TRÁNG MEN

KIẾN TRÚC GẠCH CỔ TRÁNG MEN

Với hơn 40 bài men cổ và nghệ thuật nung "hỏa biến" tạo nên sản phẩm Gạch Cổ Tráng 
Men với màu sặc tự nhiên của mỗi viên gạch. Cùng với đó những viên gạch cổ tráng men của 
Hải Long Tiles được sản xuất 100% thủ công, tạo hình bằng tay của người thợ gốm yêu nghề 
với chuyên môn cao, tạo nét thẩm mỹ đột phá trong chế tác gạch ngói.

Nguyên liệu thiêng liêng từ phù sa Sông Hồng chắt lọc, bài đất được tinh luyện qua 48 giờ, 
cao lanh, tràng thạch cao cấp. Quá trình chọn lọc nguyên liệu kỹ lưỡng là một trong những 
yếu tố tạo nên những sản phẩm Gạch Cổ Tráng Men Hải Long cao cấp, mang tới giá trị thẩm 
mỹ, chất lượng sản phẩm tốt nhất tới gia chủ.

Có thể thấy rõ rằng, khác biệt hoàn toàn với Gạch tráng men công nghiệp, thì Gạch cổ chế 
tác thủ công với +40 bài men cổ bí truyền sẽ tạo nên được sự mới lạ, độc bản trong không gian 
của gia chủ cũng như những kiệt tác kiến trúc nghệ thuật, những di sản văn hóa để đời.
  



GẠCH ĐỊA TRUNG HẢI

KIẾN TRÚC GẠCH ĐỊA TRUNG HẢI 

Gạch Mediteriano Hải Long Tiles là dòng gạch được thiết kế mang phong cách, hơi hướng của 
vùng Địa Trung Hải. Yếu tố chế tác thủ công được đặt lên hàng đầu với dòng gạch lát nền 
phong cách Địa Trung Hải này. Mỗi viên gạch được đóng bằng tay từ người thợ gốm tay nghề 
cao, tạo nét thẩm mỹ nghệ thuật và sự khác biệt trên từng sản phẩm.

Đặc trưng của gạch lát nền Mediteriano Hải Long với lớp men mờ, bề mặt lỳ táp lửa không 
tạo bóng, tạo cảm giác đơn giản, ấm áp mà vẫn mang nét lịch sự, sang trọng cho không gian 
nội thất và ngoại thất.

Cùng với đó, bề mặt gạch Mediteriano có độ cứng (mosh) cao hơn sắt thép, nên việc chống 
xước đạt hiệu quả tối ưu. Điều này giúp gia chủ dễ dàng ứng dụng trong không gian bếp, lối 
đi .v.v. bởi việc rửa sạch bề mặt rất dễ dàng, thậm chí cọ rửa bằng miếng kim loại cũng không 



GẠCH THẺ LÁT SÂN VƯỜN - LỐI ĐI

KIẾN TRÚC GẠCH ĐỊA TRUNG HẢI 

Gạch thẻ ngoài ứng dụng ốp tường thì việc đưa vào sử dụng trong lót nền, lát sân vườn, lối đi 
ngày càng được sử dụng nhiều bởi gia chủ & các kiến trúc sư bởi độ linh hoạt, tùy biến cao 
trong thiết kế, decor trang trí không gian. 

Gạch thẻ lát Sân vườn Lối đi của Hải Long Tiles với +08 tông màu chính và +40 bài men cổ tùy 
chỉnh, gia chủ dễ dàng lựa chọn, lên ý tưởng độc đáo cho không gian kiến trúc của mình trở 
lên sinh động với nhiều thiết kế khác nhau.

Với tông màu trầm, chìm không bóng bảy, tạo sự bình yên, nhẹ nhàng, lãng mãn trong không 
gian vườn tược, lối đi. Mang tới sự mộc mạc, đơn giản nhưng cũng toát lên vẻ sang trọng, sự 
hiểu biết của gia chủ trong nghệ thuật kiến trúc.



KỸ THUẬT LÁT GẠCH

LÁT NỀN VỚI GẠCH VUÔNG LÁT NỀN VỚI GẠCH CHỮ NHẬT

LÁT NỀN VỚI 2 MẪU GẠCH VUÔNG & CHỮ NHẬT LÁT NỀN VỚI 3 MẪU GẠCH

LÁT NỀN VỚI NHIỀU MẪU GẠCH KHÁC NHAU



GẠCH GỐM ỐP TƯỜNG

THÔNG TIN SẢN PHẨM

CÁC DÒNG GẠCH ỐP TƯỜNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Gạch Gốm Giả Cổ Ốp Tường được ứng dụng rộng trong việc trang trí, decor giúp không gian 
thêm nội thất, ngoại thất trở nên sinh động, tạo điểm nhấn trong kiến trúc của bạn.

Với hơn 40 bài men cổ, chế tác thủ công 100% bằng tay từ người thợ gốm bậc cảo bởi Hải 
Long Tiles, tạo nên mỗi viên gạch là một sản phẩm riêng biệt, tự nhiên. Giúp gia chủ & kiến trúc 
sư thỏa sức sáng tạo cho không gian của mình.

Nguyên liệu đất phù sa sông Hồng chọn lọc và tinh luyện trong 48 giờ, men cao lanh, tràng 
thạch cao cấp, nghiền mịn bằng bình lọc, nung nhiệt cao trên 1200C, giúp sản phẩm Gạch 
Gốm Ốp Tường bền màu gần như vĩnh cửu, độ bền cao, hạn chế tối đa rêu nấm, tảo mốc, 
dễ dàng vệ sinh làm sạch.

Gạch Thẻ Tráng Men Gạch Thẻ Đất Nung Gạch Thẻ Giả Cổ



GẠCH THẺ ỐP TƯỜNG
Với tông màu trầm, không bóng, bề mặt thô giúp Gạch Thẻ Giả Cổ Hải Long mang đậm nét 
mộc mạc, nhẹ nhàng, toát lên sự nhã nhặn, lịch sự trong không gian kiến trúc.
Với hơn 40 bài men cổ kết hợp với chế tác thủ công 100% bằng tay, tạo nên sự riêng biệt của 
mỗi viên gạch thẻ giả cổ ốp tường. Mang một màu sắc, phong cách riêng trên mỗi sản phẩm. 
Tạo điểm nhấn cho không gian và sự sáng tạo vô hạn cho gia chủ, kiến trúc sư.

Gạch Thẻ 
Đất Nung

Gạch Thẻ 
Tráng Men



KIẾN TRÚC GẠCH THẺ ỐP TƯỜNG





THỦ CÔNG - ĐỘC BẢN



CHẤT LƯỢNG GẠCH CỔ CỦA NGHỆ NHÂN

GẠCH CỔ ỐP LÁT HẢI LONG TILES - BÁT TRÀNG




