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HƯỚNG DẪN MUA BỒN TẮM
BUYING GUIDE FOR BATHS

Bồn tắm thường là tâm điểm của phòng tắm, và vì thế bạn có nhiều lựa chọn hình dáng, kích thước và chất liệu. Trong 
hướng dẫn này, bạn có thể tham khảo một số thông tin thực tế để giúp bạn dễ dàng chọn lựa được loại bồn tắm phù 
hợp với phong cách không gian phòng tắm cũng như nhu cầu sử dụng. 

Baths are often the focus point of the bathroom, and there are many types with shapes, sizes and materials to choose from. 
Here Vietceramics explain the practical things you need to take into consideration, as well as explaining each bath type to help 
you choose which one will best suit your needs.

Những quan tâm thực tế/ Practical Considerations:

Khi bạn lựa chọn bồn tắm, bạn muốn tìm một bồn tắm mà bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng cũng như phù hợp với 
nhu cầu thực tế của bạn. Bạn cũng cần quan tâm đến phong cách thiết kế của bồn tắm cũng như hình dáng và chất 
liệu vì các yếu tố này quyết định đến không gian chung của phòng tắm. Ví dụ, nếu bạn có một phòng tắm chật hẹp, 
bồn tắm đặt góc có thể là một giải pháp tốt, và nếu phòng tắm không đủ chỗ cho bồn tắm và sen tắm đứng, thì bạn 
có thể kết hợp bộ sen tắm đứng với rèm che và bồn tắm. Với vật liệu bồn tắm, do các vật liệu khác nhau có đặc điểm 
và chất lượng khác nhau, ví dụ bồn tắm có kiểu dáng đẹp nếu làm bằng đá và sắt nhưng những bồn tắm này rất nặng, 
và bạn cần đảm bảo khả năng sàn nhà bạn có thể chịu được một trọng lượng nhất định 

When you choose a bath, you want to find a bath that you find comfortable and that is practical to your needs. You also need 
to consider what style you would like to have, as this will influence the entire bathroom when considering the shape of your 
bathroom and the material for your bath. For example, a corner bath could be the ideal solution for an awkward-shaped 
bathroom, and if there isn’t room for both a bath and a shower, a bath shower mixer with a bath screen would work well. 
And as different materials have different qualities and drawbacks, for example, stone and iron are beautiful but it is heavy, 
you will need to make sure your floor is capable of bearing the weight before choosing a bath in either of those materials. 
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NHỮNG LOẠI BỒN TẮM
BATH TYPES

BỒN TẮM ĐẶT SÀN
FREESTANDING BATH
Được thiết kế với phong cách đương đại hoặc truyền thống, bồn tắm đặt sàn phù hợp với nhiều vị trí trong phòng và 
loại bồn tắm này ngày càng phổ biến bởi thiết kế tinh tế, và thanh lịch. Hình dáng phòng tắm và kích thước tổng thể 
đóng vai trò quan trọng trong việc lựa chọn loại bồn tắm phù hợp. Nếu bạn đang tìm kiếm lựa chọn bồn tắm đặt nằm 
theo phong cách đương đại với lựa chọn màu sắc để phù hợp với không gian riêng của bạn, bạn có thể tham khảo một 
số lựa chọn màu bồn tắm từ thương hiệu Villeroy & Boch. Còn nếu bạn lựa chọn mẫu bồn tắm truyền thống với màu 
trắng vì muốn dễ dàng lựa chọn các đồ nội thất và phụ kiên phòng tắm đi kèm từ thanh treo khăn, rèm cửa cũng như 
các đồ phụ kiện khác, bồn tắm Gessi’s Eleganza là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Available in both contemporary and traditional styles, with traditional options often having feet available, freestanding baths 
are becoming more popular due to its elegant and sophisticated design. The shape of your bathroom and overall size will 
play a large role in determining which of the freestanding baths the right option for you is. If you go for contemporary 
freestanding baths as these are available in a choice of stylish colours to complete the entire picture, Villeroy & Boch baths 
are allowed for customised colours. And if you choose the traditional white colour, as it is easier to add colour though your 
towels, blinds and accessories than to work with a set colour theme in your bathroom, Gessi’s Eleganza bath can be a consid-
erable option.

http://www.vietceramics.com/thiet-bi-phong-tam/bon-tam-va-sen-tam/bon-tam-dung-gessi-eleganza/
http://www.vietceramics.com/thiet-bi-phong-tam/bon-tam-va-sen-tam/bon-tam-dung-gessi-eleganza/


www.vietceramic.com.vn 4

BỒN TẮM VỚI SEN TẮM KẾT HỢP.
SHOWER BATHS 
Đây là ý tưởng tuyệt vời nếu bạn có một phòng tắm nhỏ và muốn kết hợp cả sen tắm với bồn tắm. Bồn tắm có thể bố 
trí theo hình chữ P để đáp ứng vị trí sen tắm đứng và bổ sung thêm 1 lớp màn treo hoặc vách ngăn.

These are ideal if you have a small bathroom and wish to combine a shower and bath. They are complemented with a bath 
screen, and can be laid out in a P-shape to accommodate room for showering.

BỒN TẮM ĐƠN
SINGLE ENDED BATHS 

Bồn tắm đơn  là loại bồn tắm có vị trí xả tràn và xả thải nằm ở 1 đầu, chứ không phải ở giữa. Loại bồn tắm này phù hợp 
đặt sát tường do bồn tắm có một bên dốc, và bên kia có lỗ xả tràn và lỗ xả thải . Kích thước thông thường loại bồn tắm 
đơn này là 1700x700mm.

Single-ended bath simply means the waste and overflow position is located at one end of bath tub, rather than in the middle. 
It also tends to mean that one side has a slope, and the other end (the one with the overflow and waste holes) has a steeper 
side, ideally suited for showering as you can get nice and close to the wall. The common size of single-ended baths is 1700 x 
700mm, although you can easily find a variety of single-ended baths in other sizes.

BỒN TẮM ĐÔI
DOUBLE-ENDED BATHS 
Thư giãn trong bồn tắm  là một trải nghiệm tuyệt vời sau một ngày dài, vì thế bồn tắm đôi cho phép hai người sử dụng, 
hoặc một người khi bạn muốn không gian rộng rãi. Loại bồn tắm này thường cân đối hơn với lỗ xả và xả tràn đặt trung 
tâm.  Cũng giống như bồn tắm đơn, bồn tắm đôi cũng có những kích thước, bao gồm 1700mm x 700mm, 1700 x 
750mm và 1800 x 800mm, bề rộng bồn rộng hơn.

A long soak in the bath is a relaxing experience, so doubled ended bath are great for use by two people, or perhaps more 
often by a just the one person who wants a bit more space. These baths look more symmetrical with the central waste and 
overflow position. Just like their single-ended counterparts, the double-ended baths also come in a variety of sizes, including 
1700mm x 700mm, 1700 x 750mm and 1800 x 800mm, as well as more besides.
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CHẤT LIỆU BỒN TẮM
BATH MATERIALS

BỒN TẮM ÂM
INSET BATH 
Loại bồn tắm này được đặt trên vị trí tường xây hoặc đồ nội thất có sẵn, phù hợp với các không gian phòng tắm có kích 
thước vừa phải.

This is a bath that’s fitted onto the wall and into furniture, and is suitable for less spacious bathrooms.

BỒN TẮM GÓC
CORNER BATH
Loại bồn này hoàn hảo  cho những phòng tắm nhỏ hoặc chật hẹp. Nó được cố định ở một góc của phòng, tạo một 
không gian rộng xung quanh. 

These baths are ideal for smaller bathrooms. They fit into a corner of the room, making the most of the space available.

NHỰA ARCYLIC
ACRYLIC
Bồn tắm làm từ nhựa Acrylic có nhiều lợi ích và là vật liệu phổ biến cho hầu hết các bồn tắm phong cách hiện đại. Đây 
là loại vật liệu nhẹ và có thể sản xuất với nhiều kích thước và hình dạng, bao gồm các thiết kế dáng tròn. Loại vật liệu 
này dễ vệ sinh và sửa chữa nếu bị trầy.

Bồn tắm acrylic thường bền, nhẹ, rẻ, có cảm giác ấm khi chạm và dễ vệ sinh. Bồn tắm sử dụng chất liệu acrylic cứng 
thường kết hợp thêm lớp gia cố bên dưới làm cho bồn tắm được bền hơn – là một sự lựa chọn tốt nếu bạn dự định 
dùng sen tắm trong bồn.

Acrylic has many benefits and is the most popular material for modern baths. This is a light material and can be produced 
in a wide range of shapes and sizes, including circular designs. It is easy to clean and repair if scratched. A decent acrylic bath 
is strong, lightweight, cheap, warm to the touch and easy to clean.  A heavy-duty acrylic bath incorporates added layers of 
resin reinforcement underneath the acrylic layer making it stronger – a good option if you intend to use it to shower in as well.
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BỀ MẶT NHÂN TẠO
SOLIC SURFACE

GANG ĐÚC TRÁNG MEN
CAST IRON

Bồn tắm làm bằng chất liệu bề mặt nhân tạo là một xu hướng mới hiện nay, với những thiết kế phù hợp với nhiều kiểu 
dáng hiện đại lẫn cố điển, chất liệu bền và thiết kế  sang trọng. Những loại chất liệu này phải kế đến chất liệu Quaryl 
của thương hiệu Villeroy&Boch (Đức) hay Cristalplant®  của thương hiệu GESSI (Ý)

Với chất lượng vượt trội, Quaryl là chất liệu kết hợp bởi  khoáng chất thạch anh và 

nhựa acrylic resin giúp chống trầy xước, dễ dàng vệ sinh, bảo quản cũng như cho phép các nhà sản xuất thiết kế các 
kiểu dáng tinh tế với chất lượng hoàn hảo. Trong khi đó, Cristalplant là một loại vật liệu composite thân thiện với môi 
trường vừa dễ tạo hình vừa có bề mặt mềm, mịn như nhung.

It is a trending solution for baths that made of solid surface materials as these types of bath is suitable for both modern and 
classic style with superior quality and luxurious designs. These innovative materials can be find the bath ranges from Villeroy 
& Boch’s Quaryl material - a liquid mixture of 60 percent quartz and acrylic resin or Gessi’s bath range made of Cristalplant.  
Quaryl is impact and scratch-resistant, easy to clean and excels through its excellent care properties, it also gives the designers 
ideal preconditions for aesthetic products and enthuses customers with its pleasant, warm feeling on the skin and meets 
highest wellness requirements. Whereas Cristalplant® can  gives way to several customized items, such as custom-tailored 
cuts of moulded products, with no limit to design as for size or shape.

Đây là phương pháp sản xuất bồn tắm lâu đời nhất, với độ bền và chống trầy. Những bồn tắm này bao gồm lớp men 
phủ dày lên bề mặt gang. Bồn tắm dùng chất liệu gang đúc tráng men thường giúp giữ nhiệt tốt tuy nhiên loại bồn tắm 
này thường nặng và đôi khi khó lắp đặt. 

This is the oldest method of creating a bath, and is both durable and scratchproof. These baths comprise several layers of 
porcelain enamel that are fused onto a cast iron shell. They retain heat well, meaning the bathwater stays hotter for longer. 
The downside of having a cast iron bath is they are very heavy and sometimes difficult to install. 
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THÉP TRÁNG MEN
ENAMEL STEEL
Thép là loại vật liệu thông dụng thứ 2 cho bồn tắm do chất lượng bền và cứng hơn bồn tắm acrylic, các tác dụng chống 
hóa chất và tia UV, và cùng với bề mặt tráng men như các sản phẩm bồn cầu và chậu rửa khác. Bồn tắm tráng men 
thường có giá cao, nhưng nếu bạn có ngân sách chi tiêu và quan tâm đến chất lượng lâu bền theo thời gian thì đây 
cũng là một lựa chọn tham khảo.

Steel is probably the next most common bath material as they are stronger and more durable than even heavy-duty acrylic 
baths, resistant to chemicals and UV light, and with the same enamel finish as the toilet and basin in your bathroom. They 
are usually quite a bit more expensive, but certainly something to consider if you have the budget to spend and want some-
thing that will last a lifetime.

ĐÁ
STONE
Những bồn tắm làm bằng đá luôn đem đến một phong cách hoàn hảo. Loại bồn tắm này thường rất nặng và đắt. Nếu 
bạn vẫn thích loại chất liệu này, và có chút cân nhắc và chi phí hay cân nặng, bạn có thể chọn loại bồn tắm làm bằng 
đá nhân tạo hay loại bồn tắm làm từ các chất liệu bề mặt nhân tạo khác.

These baths are very beautiful to look to. They are extremely heavy and also very expensive. If you still like the look of them, 
but are put off by the weight or expense, you can opt for an artificial stone bath or bath made of  solid surface.

Bồn tắm tiêu chuẩn có kích thước chiều dài 1,700mm và chiều rộng 700mm. Tuy nhiên ngày nay, bạn có thể tìm thấy 
nhiều loại bồn tắm phù hợp với từng không gian phòng tắm với nhiều kích thước khác nhau. Thường một bồn tắm nhỏ 
sẽ có kích thước chiều dài 1,400 – 1,500mm; và một bồn tắm rộng sẽ có kích thước chiều dài 1,800mm. Về chiều rộng, 
một bồn tắm rộng thường có kích thước từ 800mm trở lên. 

The ‘standard’ bath size, if there is such a thing, is 1700mm in length and 700mm wide. However nowadays it is possible to 
find the right bathtub for every bathroom due to a huge range of size combinations. In general terms, a small bath is consid-
ered to be one that is 1400-1500mm in length; and a large bath is one that measures as 1800mm and upwards. In terms of 
width, a wide bath is considered to be any bath with a diameter of 800mm and above. 

KÍCH THƯỚC BỒN TẮM
BATH SIZES

Bạn Đã Sắn Sàng Để Lựa Chọn Bồn Tắm Phù Hợp? Hãy Tham Khảo Thêm Các Kiểu Dáng Phù Hợp Với Ngân Sách Và Kích Thước Phòng Tắm Trên Website.
Ready To Start Shopping? Browse And Buy Bath That To Suit Every Pocket And Room Size Here.

http://www.vietceramics.com/vi/thiet-bi-phong-tam/
http://www.vietceramics.com/vi/thiet-bi-phong-tam/
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