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SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Công ty cổ phần xây dựng VRO được thành
lập và hoạt động từ ngày 16/11/2005 bởi đội ngũ Tiến
sỹ, Thạc Sỹ, Kỹ sư là giảng viên của trường Đại học Xây
dựng với nhiều năm làm việc trong lĩnh vực xây dựng,
VRO có năng lực mạnh trong công tác thiết kế và thi
công công trình, nằm trong hệ thống phát triển các sản
phẩm công nghệ xây dựng 3D VRO.
Xuất phát điểm là đơn vị chuyên thiết kế và thi
công các công trình sử dụng vật liệu 3D, VRO đã nghiên
cứu và phát triển thành công sản phẩm sàn lõi xốp,
gạch 3D và tấm tường 3D cải tiến mang lại lợi ích về
kinh tế và sử dụng cho chủ đầu tư.
Từ năm 2016, VRO áp dụng thêm hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 cho
toàn bộ hoạt động của công ty từ văn phòng đến nhà
máy sản xuất để đảm bảo cam kết chất lượng phục vụ
khách hàng tốt nhất.

MỤC TIÊU KINH DOANH
Tầm nhìn:
Trở thành công ty hàng đầu ở Việt Nam và khu vực về
giải pháp kết cấu sàn lõi xốp, gạch 3D và tường 3D.
Sứ mệnh:
Phát triển tối ưu công nghệ sàn lõi xốp, gạch và tường
3D mang lại hiệu quả tối đa cho chủ đầu tư, các nhà
thầu và người sử dụng công trình.
Chiến lược phát triển:
Chủ trương lấy sáng tạo công nghệ để đưa ra các sản
phẩm phù hợp với khí hậu, nhu cầu sử dụng và yêu cầu
bảo vệ môi trường.

TRIẾT LÝ KINH DOANH
“ Xây tin tưởng dựng thành công ”
3
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GIỚI THIỆU VRO

TỔ CHỨC VÀ NĂNG LỰC
Trụ sở chính - Hà Nội
Lô 40 liền kề 7
Khu đô thị Tổng cục 5, Bộ Công an - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
Hotline: 0866045577 - 0983314550
Phòng thiết kế:
25 Kỹ sư kết cấu 05 Kiến trúc sư
		
05 Kỹ sư kinh tế
05 Kỹ sư cơ điện
Phòng kỹ thuật hiện trường:
25 Kỹ sư
Phòng kinh doanh, kế toán:
10 nhân viên
Văn phòng VRO - Đà Nẵng
77 Nguyễn Tất Thành - Thanh Bình - Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Hotline: 0866045577 - 0916330999
Văn phòng VRO - TP. Hồ Chí Minh
34 Xuân Quỳnh
KDC Gia Hòa 523A Đỗ Xuân Hợp - Phước Long B - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0866045577 - 0906351066
Nhà máy sản xuất cơ sở miền Bắc
Xưởng 1: Thôn Mái - Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội
Xưởng 2: Thôn Bài - Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội
Xưởng 3: Cổ Bi - Bình Giang - Hải Dương
Xưởng 4: Tp. Vinh - Nghệ An
Xưởng 5: Xã Nam Điền - Thạch Hà - Hà Tĩnh
Nhà máy sản xuất cơ sở miền Trung
Xưởng 1: 162-168 Phan Văn Định - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Xưởng 2: 281 Trường Chinh - Phường An Khê - An Khê - Đà Nẵng
Nhà máy sản xuất cơ sở miền Nam
Xưởng 1: 68/9 Bưng Ông Thoàn - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Xưởng 2: Nhơn Trạch - Đồng Nai

SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ
Sản xuất, phân phối sàn lõi xốp VRO (S-VRO), gạch lõi xốp smart VRO
(G-VRO), tấm tường 3D VRO (T-VRO), xốp tôn nền VRO (TN-VRO), ốp
tường cách nhiệt VRO (GM-VRO), gạch lát sàn tiêu nhiệt VRO (GL-VRO).
Thiết kế thi công các công trình xây dựng và công nghiệp theo công
nghệ VRO.
Chuyển giao bản quyền công nghệ và dây truyền sản xuất VRO.
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vro.vn

4

SÀN LÕI XỐP S-VRO
ƯU ĐIỂM TRONG SỬ DỤNG

1

4

1. SÀN PHẲNG

4. THI CÔNG

4

Sàn không có dầm cao nên tiết kiệm về chiều cao công trình,
nâng chiều cao thông thủy và từ đó tăng số tầng của công
trình với cùng chiều cao thiết kế, tối ưu không gian kiến trúc.

5

5

5. CÔNG TÁC HOÀN THIỆN

3

7

3

2. VƯỢT NHỊP LỚN

Cốp pha sàn phẳng thi công nhanh,
giảm thời gian và khối lượng thi
công, giảm chi phí quản lý từ đó
giảm giá thành thi công công trình.

6

Khả năng vượt nhịp lớn, sàn nhẹ hơn nên hệ kết cấu móng,
cọc, khung cột sẽ nhỏ hơn, giảm số lượng cột trên mặt bằng
mang đến một không gian rộng rãi, tối ưu về công năng và
diện tích sử dụng.

6

Sàn không dầm nên diện tích trần
ít hơn, từ đó giảm chi phí cho công
tác hoàn thiện trần. Giảm chiều cao
tầng giúp tiết kiệm diện tích hoàn
thiện mặt ngoài công trình.

6. CÔNG TÁC CƠ ĐIỆN
3. CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT
Sàn S-VRO có lõi xốp đồng nhất nên khả năng cách âm, cách
nhiệt ưu việt hơn hẳn so với sàn truyền thống và các mẫu sàn
lõi rỗng thông thường khác. Các công trình xây bằng giải
pháp sàn S-VRO thường mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa
đông, ít hao phí về năng lượng, tiết kiệm điện năng trong quá
trình sử dụng, không mất chi phí xử lý chống nóng, chống ồn,
giảm giá thành trong xây dựng.

2

Việc chạy các loại đường ống kỹ
thuật cũng tiết kiệm và đơn giản hơn
rất nhiều. Hạn chế tối đa các điểm
gãy khúc và mối nối, tiết kiệm đường
ống kỹ thuật chạy đứng, giảm chi
phí và tăng độ bền.

2

7. PHONG THỦY
Không gian trần phẳng đẹp loại bỏ
triệt để các lỗi về phong thủy kiến
trúc thường gặp.

5
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PHƯƠNG ÁN

SÀN S-VRO

PHƯƠNG ÁN

SÀN TRUYỀN THỐNG

PHƯƠNG ÁN

SÀN S-VRO

PHƯƠNG ÁN

SÀN TRUYỀN THỐNG
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SÀN LÕI XỐP S-VRO

SÀN LÕI XỐP S-VRO

ƯU ĐIỂM TRONG THI CÔNG

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

1

. Định vị khối rỗng chắc chắn, không cho phép khối rỗng bị
đẩy nổi hoặc xê dịch khi đầm bê tông, giúp tạo được hệ kết
cấu như ý đồ thiết kế với đầy đủ lớp bê tông bảo vệ cốt thép.

2

. Khối rỗng được làm từ vật liệu EPS không duy trì sự cháy
như nhựa tái chế của quả bóng hay hộp nhựa nên không lo
vấn đề cháy nổ khi thi công và sử dụng.

3.

Kích thước khối xốp có thể cắt gọt khi thi công nên đảm
bảo tính linh hoạt về chiều dài ô nhịp sàn hay bề dày sàn thay
đổi.

4.

Khối rỗng bằng xốp EPS đặc chịu nén tốt, không vỡ, không
thấm nước nên có thể đầm thoải mái đảm bảo độ đặc chắc
của bê tông cả lớp trên và lớp dưới đảm bảo độ đồng đều
các lớp bê tông, lượng bê tông đúng thiết kế không bị hao hụt.

5

. Hệ khung thép không gian không tì trực tiếp vào xốp nên
thép được bê tông bọc kín liên tục và lớp bê tông bảo vệ thép
đảm bảo chuẩn đồng đều theo thiết kế (sàn bóng hay hộp
nhựa thép lớp trên tì trực tiếp vào nên bê tông không bọc kín
thép liên tục.

6

. Xốp có giá thành rẻ hơn khá nhiều so với nhựa tái chế, hạt
xốp nguyên chất không phải sản phẩm tái chế nên không lo
vấn đề nhiễm các chất độc hại của nhựa đã qua sử dụng tái
chế như sàn bóng hay sàn hộp nhựa.

®

7.

Tấm panel được sản xuất sẵn tại xưởng nên giảm rất nhiều
thời gian thi công lắp đặt tại hiện trường, rút ngắn tiến độ thi
công, giảm chi phí nhân công và chi phí cán bộ quản lý, sớm
đưa công trình vào khai thác.

7
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CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VRO
VRO CONSTRUCTION JOINSTOCK COMPANY

CHIỀU CAO HỘP XỐP
(mm)

100

120

140

170

200

230

260

290

320

350

380

CHIỀU DÀY SÀN
(mm)

210

230

250

290

320

360

390

420

460

490

520

CHIỀU DÀI NHỊP
(m)

4.0-5.0

5.0-6.0

6.0-7.0

7.0-8.0

8.0-9.0

9.0-10.0

10.0-11.0

11.0-12.0

12.0-13.0

13.0-14.0

14.0-15.0

CHIỀU DÀY TRUNG
BÌNH BÊ TÔNG LỚP
TRÊN VÀ LỚP DƯỚI
(mm)

60

60

60

60

60

70

70

70

80

80

80

KHOẢNG CÁCH CÁC
SƯỜN
(mm)

500

CHIỀU DÀY SƯỜN BÊ
TÔNG GIỮA HAI HỘP
XỐP
(mm)

90

THỂ TÍCH KHỐI XỐP
(m3)

0.01120

0.01422

0.01724

0.02178

0.02633

0.03086

0.03539

0.03993

0.04450

0.04910

0.05380

HỆ SỐ GIẢM TRỌNG
LƯỢNG
(%)

21.327

24.729

27.590

30.047

32.910

34.289

36.300

38.027

38.729

40.121

41.352

*Chiều dài nhịp: khoảng cách từ cột đến cột
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SÀN S-VRO

SO VỚI SÀN TRUYỀN THỐNG

Khối lượng bê tông cho 1 m2 sàn xây dựng
(m3)

9
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Trọng lượng thép cho 1 m2 sàn xây dựng
(kg)

Diện tích cốp pha cho 1 m2 sàn xây dựng bao gồm cả dầm
(m2)

Chi phí cốp pha cho 1 m2 sàn xây dựng bao gồm cả dầm
(VNĐ)

Sàn S-VRO

Sàn S-VRO

Sàn truyền thống

Sàn truyền thống

Ghi chú: Giá nhân công và vật tư cốp
pha sàn phẳng bằng 75% so với sàn truyền thống.
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SẢN PHẨM SÀN S-VRO

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VRO
VRO CONSTRUCTION JOINSTOCK COMPANY
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S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Thép sàn
mặt trên

Thép đáy
chặn xốp

S1

Xốp EPS
không duy trì
sự cháy

Giá đỡ
nhựa

S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Con kê
nhựa

Hệ thép zic zac
chống cắt

Đặc điểm:
Mặt trên tấm dùng toàn bộ lưới thép hàn, không cần bổ sung
thêm cốt thép thường. Thi công nhanh, tiết kiệm thép cho chủ đầu tư.
Sàn sử dụng xốp hộp toàn khối nên cần chống nổi sàn.
Có thể đổ bê tông 1 lần.
Thích hợp đổ bê tông bằng bơm tĩnh, bơm cần, đổ thủ công.
Ứng dụng:
Các công trình có nhịp tầm trung dưới 10 mét, nhà cao tầng,
nhà cần hạn chế chiều cao sàn như chung cư, văn phòng, khách sạn,
nhà ở, ...
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Xốp EPS
không duy trì
sự cháy

Thép sàn
mặt trên

Thép đáy
chặn xốp

S2

Giá đỡ
nhựa

Con kê
nhựa

Hệ thép zic zac
chống cắt

Đặc điểm:
Mặt trên tấm sử dụng cốt thép thông thường, có bổ sung thêm
thép Ø10@500 tại vị trí sườn. Thi công chậm và tốn thép hơn S1 nhưng
sườn chịu lực tốt hơn.
Sàn sử dụng xốp hộp toàn khối nên cần chống nổi sàn.
Có thể đổ bê tông 1 lần.
Thích hợp đổ bê tông bằng bơm tĩnh, bơm cần, đổ thủ công.
Ứng dụng:
Các công trình có nhịp tầm trung dưới 10 mét, nhà cao tầng,
nhà cần hạn chế chiều cao sàn như chung cư, văn phòng, khách sạn,
nhà ở, ...
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S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Thép sàn
mặt trên

Thép đáy
chặn xốp

S3

Xốp EPS
không duy trì sự cháy

Lập là
thép

S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Con kê
bê tông

Hệ thép zic zac
chống cắt

Đặc điểm:
Mặt trên tấm dùng một phần lưới thép hàn, có bổ sung thêm
thép Ø10@600 tại vị trí sườn.
Sử dụng xốp hình chậu dạng khối đặc có lỗ thăm.
Không cần thi công chống nổi sàn.
Đổ bê tông 2 lần nên cần thi công bằng bơm cần.
Ứng dụng:
Các công trình có nhịp lớn, ít tầng, chịu tải trọng cao, không
quá hạn chế chiều cao sàn như nhà xưởng, kho chứa, showroom, trung
tâm thương mại, hội nghị tiệc cưới, garage, ...
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Thép sàn
mặt trên

Hệ thép
dầm sườn

S4

Xốp EPS
không duy trì sự cháy

Cốp pha
thép

Con kê
bê tông

Tấm đan
bê tông

Đặc điểm:
Sàn sử dụng cốt thép thông thường, dầm đai U chịu lực.
Dùng cốp pha thép VRO và cốp pha bê tông để thay thế cốp
pha sàn.
Xốp chậu hở đáy không lỗ thăm đặt trực tiếp lên mặt cốp pha.
Tấm cốp pha thép VRO được thu hồi và luân chuyển lên sàn
trên, tấm cốp pha bê tông trở thành trần hoàn thiện của sàn.
Ứng dụng:
Các công trình cần trần trang trí, tiết giảm chi phí tối đa, giảm
trọng lượng bản thân, chịu tải thông thường như nhà ở, nhà văn phòng,
mái hội trường, tiền sảnh, ...
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S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Thép sàn
mặt trên

Hệ thép
dầm sườn

S5

Xốp EPS
không duy trì sự cháy

Cốp pha
bê tông

Đế đỡ
nhựa

S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Con kê
bê tông

Nẹp xốp
chèn khe

Đặc điểm:
Sàn sử dụng cốt thép thông thường, dầm đai U chịu lực.
Dùng cốp pha bê tông VRO thay thế cốp pha sàn.
Xốp chậu hở đáy không lỗ thăm đặt trực tiếp lên mặt cốp pha.
Tấm cốp pha bê tông VRO trở thành trần hoàn thiện của sàn.
Ứng dụng:
Các công trình cần trần trang trí, không quá hạn chế chiều
cao, chịu tải thông thường như nhà ở, biệt thự nhà vườn, bungalow, khu
resort, nhà hàng, khu giải trí, ...
Công trình có tầng hầm cần che các vết nứt co giãn do biến
dạng, chuyển vị đẩy nổi của nước ngầm.
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Thép sàn
mặt trên

Hệ thép
dầm sườn

S6

Chậu
thép

Con kê
bê tông

Cốp pha
thép

Đặc điểm:
Sàn sử dụng cốt thép thông thường, dầm đai U chịu lực.
Dùng cốp pha thép VRO thay thế cốp pha sàn.
Chậu thép VRO hở đáy không lỗ thăm đặt trực tiếp lên mặt
cốp pha thép.
Tấm cốp pha thép và chậu thép VRO được thu hồi và luân
chuyển lên sàn trên, trần hoàn thiện là sàn dầm ô cờ.
Ứng dụng:
Các công trình cần trần trang trí, tiết giảm chi phí tối đa, giảm
trọng lượng bản thân, chịu tải thông thường như nhà ở, nhà văn phòng,
mái hội trường, tiền sảnh, ...
VRO Construction
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S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Thép sàn
mặt trên

Dầm sườn
tam giác

S7

Xốp EPS
không duy trì sự cháy

S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Con kê
bê tông

DN-VRO
tấm đa năng

Đặc điểm:
Cốt thép mặt trên dùng lưới thép hàn hoặc thép thường, dầm
tam giác chịu lực.
Dùng tấm đa năng DN-VRO thay thế cốp pha sàn.
Xốp EPS đặc đặt trực tiếp lên mặt tấm bê tông.
Tấm DN-VRO trở thành trần hoàn thiện của sàn.
Có thể đổ bê tông 1 lần.
Thích hợp đổ bê tông bằng bơm tĩnh, bơm cần, đổ thủ công.
Ứng dụng:
Các công trình cần tiết giảm chi phí tối đa, giảm trọng lượng
bản thân, thi công nhanh, chịu tải thông thường như nhà ở, nhà văn
phòng, nhà xưởng công nghiệp, ...
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Thép sàn
mặt trên

S8

Tấm U-VRO
bê tông

Con kê
bê tông

Dầm sườn
tam giác
Đặc điểm:
Cốt thép mặt trên dùng lưới thép hàn hoặc thép thường, dầm
tam giác chịu lực.
Dùng tấm bê tông U-VRO thay thế cốp pha sàn.
Tấm bê tông U-VRO trở thành trần hoàn thiện của sàn.
Có thể đổ bê tông 1 lần.
Thích hợp đổ bê tông bằng bơm tĩnh, bơm cần, đổ thủ công.
Ứng dụng:
Các công trình cần tiết giảm chi phí tối đa, giảm trọng lượng
bản thân, thi công nhanh, chịu tải thông thường như nhà ở, nhà văn
phòng, nhà xưởng công nghiệp, ...
VRO Construction
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S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Thép sàn
mặt trên

Thép đáy
chặn xốp

21
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TN1

Xốp EPS
không duy trì sự cháy

S-VRO
CHI TIẾT TẤM
Con kê
bê tông

Hệ thép zic zac
chống cắt

Thép sàn
mặt trên

TN2

Xốp EPS
không duy trì sự cháy

Con kê
bê tông

Nẹp xốp
ngăn cách

Đặc điểm:
Cốt thép mặt trên dùng lưới thép hàn hoặc thép thường.
Sử dụng xốp chậu hở đáy không có lỗ thăm, đặt trực tiếp
xuống mặt nền, có khung zic zac chống cắt và tạo khe sườn.
Có thể đổ bê tông 1 lần.
Thích hợp đổ bê tông bằng bơm tĩnh, bơm cần, đổ thủ công.

Đặc điểm:
Cốt thép mặt trên dùng lưới thép hàn hoặc thép thường.
Sử dụng xốp chậu hở đáy không có lỗ thăm, đặt trực tiếp
xuống mặt nền, có nẹp xốp ngăn cách, không có khung zic zac.
Có thể đổ bê tông 1 lần.
Thích hợp đổ bê tông bằng bơm tĩnh, bơm cần, đổ thủ công.

Ứng dụng:
Tôn nền, làm nền chịu lực cho công trình chịu tải lớn như nền
xưởng, nhà máy, đường ô tô, đường nội bộ, kho chứa, ...

Ứng dụng:
Tôn sàn nền cho công trình có sàn, nền hụt cốt chịu tải thông
thường. Tôn mái để chống nóng, thoát nước. Tôn sàn nhà thép chống
rung, cách âm cách nhiệt.
VRO Construction
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GẠCH SMART G-VRO
GIỚI THIỆU GẠCH LÕI XỐP

ỨNG DỤNG
Xây tường bao che, tường chịu lực, tường ngăn hoặc kết hợp. Phù
hợp với nhà ở, trường học, bệnh viện, chung cư, nhà xưởng, ...

Lớp bê tông
20-25 mm
#200-300

Xốp EPS tạo rỗng
không duy trì sự cháy

®

SẢN PHẨM TƯỜNG VRO

Hệ thép ziczac
Ø2.7-3.5

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VRO
VRO CONSTRUCTION JOINSTOCK COMPANY

Khung thép
Ø3
Hệ thép ziczac
Ø2.7-3.5
Khoảng trống
không khí
Xốp EPS tạo rỗng
không duy trì sự cháy
Lớp bê tông
20-25 mm
#200-300
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ƯU ĐIỂM
Thi công:
- Tường rất cứng, có thể hỗ trợ kết cấu chịu lực cho hệ khung, dầm.
- Tường chịu lực giúp phân bố tải trọng đều, đồng nghĩa với việc
móng chịu lực ổn định hơn, giảm khả năng lún lệch.
- Tạo độ cứng tổng thể lớn, kết cấu toàn khối giúp công trình chịu tải
trọng gió, động đất và rung động tốt hơn kết cấu cột.
Tiến độ thi công:
- Tường có lõi xốp nên nhẹ hơn, kích thước viên lớn nên công tác thi
công nhanh hơn.
- Không cần trát hai mặt nên tiến độ thi công giảm đáng kể so với
phương án tường xây gạch nung cũng như gạch bê tông cốt liệu
thông thường.
Chi phí thi công xây dựng:
- Tải trọng gạch nhẹ nên giảm tải trọng công trình, từ đó giảm chi phí
kết cấu móng, dầm, sàn.
- Giảm chi phí trát tường.
- Chi phí vật tư giảm 15-20% so với gạch thông thường.
Sử dụng:
- Có thể liên kết râu thép vào trần nên tránh được hiện tượng nứt cổ
trần.
- Hai lớp bê tông dày 2-2,5 cm #200 nên có khả năng chống thấm
ngang tốt, có thể xây tường giáp ranh không trát mà không thấm.
- Gạch có lõi xốp EPS cách âm, cách nhiệt tốt, mát về mùa hè, ấm
về mùa đông, tiết kiệm chi phí điện năng trong quá trình sử dụng.

CẤU TẠO
02 lớp bê tông cốt thép cường độ cao và lõi xốp EPS không duy trì
sự cháy.
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TẤM TƯỜNG T-VRO
GIỚI THIỆU TẤM TƯỜNG 3D PANEL

ỨNG DỤNG
Làm vách chịu lực, tường chịu lực, tường ngăn hoặc kết hợp. Phù
hợp với nhà ở, trường học, bệnh viện, nhà xưởng, ...

Lớp vữa trát
dày 10 mm
Bê tông đá mi
#200

Dầm/sàn
bê tông cốt thép
Xây gạch chèn chéo

130
60

ƯU ĐIỂM
Khả năng chịu lực cao, đặc biệt hiệu quả khi kết hợp làm vách chịu
lực, tường chịu lực.

Sắt neo/chờ đỉnh tường
Ø8a300

840

LOẠI
TƯỜNG

TẤM

T-VRO 100
(trong nhà)

KHỐI LƯỢNG
(kg)

KÍCH THƯỚC
(mm)

KHỐI
LƯỢNG/M2
(kg)

VỮA TRÁT

BÊ TÔNG
#200

XỐP EPS

BÊ TÔNG
+VỮA

XỐP+THÉP

P70

20

40

40

128

5

133.000

T-VRO 120
(trong nhà)

P90

20

50

50

156

5.2

161.200

T-VRO 140
(ngoài nhà)

P100

20

60

60

180

5.4

185.400

Cách âm, cách nhiệt rất tốt, chống thấm tốt.
Bền theo thời gian, bảo vệ các lớp hoàn thiện hiệu quả lâu dài.

Lưới thép cường độ cao
Ø3a100 và Ø2.5a100&50
Sườn thép ziczac
Ø3.7
Xốp EPS tạo rỗng
không duy trì sự cháy

Thi công nhanh, dễ quản lý chất lượng.
Giá thành hợp lý so với các phương án gạch xây, rẻ hơn khi kết hợp
làm tường chịu lực.

Sườn thép ziczac
Ø3.7

CẤU TẠO

840

Xốp EPS tạo rỗng
không duy trì sự cháy

60

02 lớp bê tông cốt thép cường độ cao và lõi xốp EPS không duy trì
sự cháy.

840

Bê tông đá mi
#200

QUY TRÌNH THI CÔNG
B1. Sau khi đổ bê tông sàn, khoan râu thép vào sàn và trần Ø8a300
như bản bản vẽ.
B2. Lắp dựng tấm tường T-VRO tựa vào râu thép, sau đó hàn đính
tấm tường với râu thép. (buộc tấm tường với râu thép bằng thép 1 ly)

Sắt neo/chờ chân tường
Ø8a300

60
Lưới thép cường độ cao
Ø3a100 và Ø2.5a100&50

Lớp vữa trát
dày 10 mm
Sắt neo/chờ chân tường
Ø8a300

840

300

B3. Trát lớp bê tông đá mi #150 dày 20 mm đối với tường trong nhà và
40 mm với tường ngoài nhà bằng tay.
B4. Sau khi trát lớp bê tông xong ít nhất 4-6 giờ thì tiến hành trát lớp
vữa hoàn thiện 10 mm.

60

Dầm/sàn
bê tông cốt thép

30

100

B5. Xây chèn gạch đỉnh tường trét vữa hoàn thiện.
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TẤM ỐP GM-VRO
GIỚI THIỆU TẤM ỐP 3D PANEL
Lớp vữa trát
dày 20 mm

ỨNG DỤNG
Ghim ốp tấm GM-VRO vào tường xây hoặc sàn mái có trước để tăng
khả năng chống nóng, chống ồn.

Dầm/sàn
bê tông cốt thép
65

Tăng bề dày tường theo mong muốn thiết kế mà không làm ảnh
hưởng đến kết cấu hiện trạng.
Lưới thép cường độ cao
Ø3a100 và Ø2.5a100&50
Sườn thép ziczac
Ø3.7

Giảm khối lượng và tăng độ bền cho phần tường, sàn đắp thêm.

835

ƯU ĐIỂM
Khả năng chịu lực cao.
Cách âm, cách nhiệt rất tốt, chống thấm tốt.

Xốp EPS tạo rỗng
không duy trì sự cháy

Tường gạch xây

Bền theo thời gian, bảo vệ các lớp tường và sàn thô hiệu quả lâu dài.
Thi công nhanh, dễ quản lý chất lượng.

65
Xốp EPS tạo rỗng
không duy trì sự cháy
Lưới thép hàn cường độ cao
Ø3a100 và Ø2.5a100&50

Giá thành hợp lý so với các phương án xây tường dày và các biện
pháp cách âm, cách nhiệt, chống thấm khác.
Lưới thép cường độ cao
Ø3a100 và Ø2.5a100&50
Sườn thép ziczac
Ø3.7

CẤU TẠO
01 lớp bê tông cốt thép cường độ cao và lõi xốp EPS không duy trì sự
cháy.

Xốp EPS tạo rỗng
không duy trì sự cháy

B1. Vệ sinh vị trí bề mặt tường, sàn cũ sẽ ốp tấm GM-VRO.

Thép chặn xốp
Ø2.7

B3. Trát vữa kín các mạch của tấm ốp và lớp vữa hoàn thiện dày
10-20 mm.
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65
Sườn thép ziczac
Ø3.7
Thép chặn xốp
Ø2.7

835

65

QUY TRÌNH THI CÔNG

27

835

Lớp vữa trát
dày 20 mm
H

B2. Lắp dựng và ghim tấm GM-VRO vào vị trí cần ốp. Buộc tấm tường
với râu thép bằng thép 1 ly.
Dầm/sàn
bê tông cốt thép
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CHUNG CƯ

BẮC NINH
Chủ đầu tư | Công ty TNHH Cát Tường
Địa điểm | Phường Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
Quy mô | 04 block - 16 tầng

®

DỰ ÁN KINH NGHIỆM

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VRO
VRO CONSTRUCTION JOINSTOCK COMPANY
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NHÀ Ở XÃ HỘI

PHÒNG KHÁM ĐA KHOA

Chủ đầu tư | Công ty TNHH TMDV & PTĐT Thống Nhất
Địa điểm | Phường Võ Cường - Tp. Bắc Ninh
Quy mô | 110.000 m2 - 16 tầng

Chủ đầu tư | Công ty CP quan trắc môi trường Việt Nam
Địa điểm | KCN Đồng Văn I - Đồng Văn - Duy Tiên - Hà Nam
Quy mô | 2.700 m2 - 9 tầng

BẮC NINH
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TRƯỜNG MẦM NON

33

TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

APLUS

TRƯƠNG ĐỊNH

Chủ đầu tư | Công ty CP ĐT&PT xây dựng Thăng Long
Địa điểm | Tiên Dương - Đông Anh - Hà Nội
Quy mô | 5.700 m2 - 3 tầng

Chủ đầu tư | Công ty TNHH Trương Định
Địa điểm | Trương Định - Hoàng Mai - Hà Nội
Quy mô | 12.600 m2 - 6 tầng - Sàn nhịp lớn 13.2 m

VRO Construction
vro.vn

VRO Construction
vro.vn

34

KHÁCH SẠN

35

HOÀNG AN

HỒNG THẮNG

Chủ đầu tư | Công ty TNHH Hoàng An Nha Trang
Địa điểm | Nha Trang - Khánh Hòa
Quy mô | 34.250 m2 - 39 tầng

Chủ đầu tư | Công ty TNHH Hồng Thắng
Địa điểm | Xã Quảng Quy - Thị xã Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa
Quy mô | 18.000 m2 - 15 tầng
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NHÀ XƯỞNG
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TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI

PHÁP VIỆN

VINSMART

AEON MALL HÀ ĐÔNG

MINH QUANG ĐĂNG

Chủ đầu tư | Tập đoàn Vingroup
Địa điểm | Thạch Thất - Hà Nội
Quy mô | 90.000 m2 - Nền nhà công nghiệp

Chủ đầu tư | Công ty TNHH Aeon Việt Nam
Địa điểm | Dương Nội - Hà Đông - Hà Nội
Quy mô | 4.800 m2 - Nền đường tải trọng lớn

Chủ đầu tư | Giáo hội phật giáo Việt Nam - Hệ phái khất sĩ Việt Nam
Địa điểm | 505 - xa lộ Hà Nội - Phường An Phú - Quận 2 - Tp. Hồ Chí Minh
Quy mô | 15.000 m2 - 9 tầng
VRO Construction
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NHÀ XƯỞNG
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NHÀ XƯỞNG

KHÁCH SẠN

DỤNG CỤ CƠ KHÍ XUẤT KHẨU

CAIS VINA

MINH ĐOÀN

Chủ đầu tư | Công ty cổ phần dụng cụ cơ khí xuất khẩu
Địa điểm | KCN Quang Minh - Mê Linh - Hà Nội
Quy mô | 3.500 m2 - Tường gạch G-VRO

Chủ đầu tư | Công ty cổ phần Green Grow Việt
Địa điểm | Hải Phòng
Quy mô | 3.200 m2 - Tường gạch G-VRO

Chủ đầu tư | Công ty cổ phần tư vấn BĐS Phố Xanh
Địa điểm | Hải Phòng
Quy mô | 6.500 m2 - Tường gạch G-VRO
VRO Construction
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®

2022
2019

TY CP VRO THĂNG LONG
CÔNG
TY CỔCÔNG
PHẦN
XÂY DỰNG VRO
VRO THANG LONG JOINSTOCK COMPANY

VRO CONSTRUCTION JOINSTOCK COMPANY

Sàn lõi xốp
Xốp tôn nền
Gạch lõi xốp
Tấm tường 3D
Ốp tường cách nhiệt
41
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S-VRO
TN-VRO
G-VRO
T-VRO
GM-VRO

®

Trụ sở chính - Hà Nội
Lô 40 liền kề 7
Khu đô thị Tổng cục 5, Bộ công an - Tân Triều - Thanh Trì - Hà Nội
Hotline: 0866045577 - 0983314550

Nhà máy sản xuất cơ sở Miền Bắc
Xưởng 1: Thôn Mái - Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội
Xưởng 2: Thôn Bài - Yên Bài - Ba Vì - Hà Nội
Xưởng 3: Cổ Bi - Bình Giang - Hải Dương
Xưởng 4: Tp. Vinh - Nghệ An
Xưởng 5: Xã Nam Điền - Thạch Hà - Hà Tĩnh

Văn phòng VRO - TP. Đà Nẵng
77 Nguyễn Tất Thành - Hải Châu - TP. Đà Nẵng
Hotline: 0866045577 - 0916330999

Nhà máy sản xuất cơ sở Miền Trung
Xưởng 1: 62-168 Phan Văn Định - Hòa Khánh Bắc - Liên Chiểu - Đà Nẵng
Xưởng 2: 281 Trường Chinh - phường An Khê - An Khê - Đà Nẵng

Văn phòng VRO - TP. Hồ Chí Minh
34 Xuân Quỳnh
KDC Gia Hòa 523A Đỗ Xuân Hợp - Phước Long B - Quận 9 - TP. Hồ Chí Minh
Hotline: 0866045577 - 0906351066

Nhà máy sản xuất cơ sở Miền Nam
Xưởng 1: 68/9 Bưng Ông Thoàn - quận 9 - Tp. Hồ Chí Minh
Xưởng 2: Nhơn Trạch - Đồng Nai
Email: vrojsc@gmail.com
Facebook: vrojsc
Website: www.vro.vn

