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HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CÁC THIẾT BỊ BỒN CẦU

BUYING GUIDE
FOR TOILETS & BIDETS 

Trong bài viết này bạn sẽ tìm thấy những giải thích cho sự khác nhau về các loại bồn cầu và bồn tiểu nữ, để có thể tìm 
thấy các lựa chọn sản phẩm phù hợp nhất với nhu cầu của bạn.

In this article you'll find explanations for the different types of toilets and bidets, and which will best suit your needs.

Những quan tâm thực tế/ Practical Considerations:

Những bồn cầu và bồn tiểu nữ thường được sản xuất với công nghệ sứ mới nhất. Kích thước phòng tắm của bạn sẽ 
ảnh hưởng đến việc lựa chọn một bồn cầu. Ví dụ, nếu bạn đang mua cho một phòng tắm nhỏ, bạn sẽ cần một bồn cầu 
nhỏ gọn. Tuy nhiên nếu bạn có một phòng tắm rộng rãi hơn, bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn để bạn có thể đặt thêm một 
bồn tiểu nữ. Khi bạn mua cả hai sản phầm này, thì lựa chọn tốt nhất là chọn từ một dòng sản phẩm. Vietceramics có 
rất nhiều dòng sản phẩm phù hợp cho phong cách hiện đại và truyền thống, phù hợp với không gian nhà bạn.
Bồn cầu sử dụng một lượng nước đáng kể, vì vậy bạn nên tham khảo trước hoặc yêu cầu được tư vấn cho phù hợp với 
nhu cầu sử dụng nước.  Khi mua bồn cầu, bạn nên kiểm tra chắc chắn rằng bạn đã có đủ đầy đủ thiết bị vì một số thiết 
bị như nắm bồn cầu và két nước cần được mua riêng. Nhân viên tư vấn sẽ giúp bạn với bất kỳ cầu hỏi nào bạn cần.

Toilets and bidets are usually made of porcelain or china. The size of your room will affect your choice when choosing a toilet. 
For example, if you’re buying for a cloakroom bathroom, you’ll need a more compact type of toilet. However if you have a 
more spacious bathroom, you have many options available to you and may also wish to include a bidet. When buying both 
a toilet and a bidet, it is best to choose them both from the same range/collection. There are many collections available at 
Vietceramics in both contemporary and traditional styles.
Toilets use a considerable amount of water, so it’s worth doing a little research or asking advice on which of your preferences 
are the most water-saving.  When buying a toilet, make sure to check that you have everything you need, as components like 
toilet seats and cisterns may need to be purchased separately. An advisor will be able to help you with any questions you may 
have.
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Bồn cầu hai khối đa dạng về kiểu dáng và mẫu mã thường là sự lựa chọn tốt nhất khi xét đến giá cả và lắp đặt.  Bồn 
cầu hai khối bao gồm 02 phần – bàn cầu và két nước. Két nước được đặt trực tiếp trên thành bồn cầu , và thường có 
nút xả kép trên nắp két nước, hoặc đôi khi là tay gạt bên hông két nước. Trong khi đó bồn cầu một khối tuy có mức giá 
cao hơn nhưng có 1 số ưu điểm như có thiết kế đẹp mắt và dễ vệ sinh hơn.
 
Two-piece toilets are the most common design found in homes today. They are typically less expensive and usually have a 
taller tank than a typical one-piece toilet as they consists of two separate ceramic pieces - the pan and the cistern. The cistern 
is mounted directly on the top of the pan, and typically has a dual flush button on the top, or sometimes a lever handle. 
One-piece toilets, on the other hand, are generally more expensive but they are often easier to clean and may provide a 
smoother or sleeker appearance. 

Bồn cầu sát tường (hay còn gọi là bồn cầu khép kín) là loại bồn cầu hai khối được đặt sát tường giúp không gian rộng 
và thoáng đãng. Vietceramics lưu ý bạn không thể chọn loại bồn cầu này nếu như bạn dự định đặt đường ống xả bên 
trái hoặc phải bồn cầu.

Closed-back toilets (sometimes called fully-enclosed toilets) are a type of close-coupled toilet that goes fully back to the wall 
to create a neat and tidy look. Bear in mind that you won’t be able to choose this type if you waste pipe exits to the left or 
right of the toilet.

TWO PIECE & ONE-PIECE TOILETS
BỒN CẦU HAI KHỐI & BỒN CẦU MỘT KHỐI 

CLOSED-BACK TOILETS
BỒN CẦU SÁT TƯỜNG 

CÁC LOẠI BỒN CẦU
TYPES OF TOILETS
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WALL HUNG TOILETS
BỒN CẦU TREO TƯỜNG

Những loại bồn cầu này được treo trên tường, nghĩa là tường cần được gia cố chắc chắn để chịu tải trọng của bồn cầu. 
Két nước được lắp đặt âm bên trong vách.Bồn cầu treo, hoặc gắn tường, có két nước được ẩn bên trong tường hoặc 
đồ nội thất, với bản nút xả mạ chrome cung cấp kết nối với két nước. Bồn cầu được gắn bởi một bộ khung âm tường 
nhằm để giữ két nước âm tường và bồn cầu một cách chắc chắn. Bồn cầu treo tường thường có thể được gắn với bất 
kỳ loại tường nào, thậm chí ván tường nếu được gia cố và chịu lực đúng cách.K hung gắn tường thường có thể chịu tải 
trọng khoảng 200kg khi lắp đặt đúng cách, vì vậy bạn không cần lo lắng tường đổ xuống khi bạn ngồi lên bồn cầu.

Wall mounted, or  wall hung toilets, have the cistern hidden away inside a wall or furniture unit, with a chrome flush plate 
that provides access to the cistern. The toilet is supported by a strong wall frame that houses the concealed cistern and 
supports the toilet. A wall-mounted toilet can usually be fitted to any wall, even a stud wall provided it is reinforced and 
supported correctly. The mounting frames can typically support around 200kg in weight when properly installed, so you 
don’t need to worry about it falling off the wall when you sit down.

BACK-TO-WALL TOILETS
BỒN CẦU ĐẶT SÁT TƯỜNG
Bồn cầu đặt sát tường là hoàn hảo cho không gian phòng tắm hiện đại. Loại bồn cầu này có két nước âm ở trong tường 
hoặc trong tủ đồ nội thất, vừa giúp tối đa hóa không gian trong phòng tắm hoặc phòng vệ sinh, vừa khiến không gian 
trở nên thoáng đãng. Một số két nước âm tường có bề sâu khoảng 10cm hoặc ít hơn,  vì vậy toàn bộ bề sâu của két 
nước âm có thể nhỏ hơn so với bồn cầu hai khối.

Back-to-wall toilets are ideal for creating a modern and minimalist look.  They have the cistern concealed in the wall or 
a piece of furniture to provide a neat finish and a clever way to maximize space in the bathroom or cloakroom. Some 
concealed cisterns measure 10cm or less in depth, so they overall depth used can be less than with a close-coupled toilet. 

Bạn Đã Sẵn Sàng Để Lựa Chọn Loại Bồn Cầu Phù Hợp?
Hãy Tham Khảo Thêm Các Kiểu Dáng Ở Đây

Ready To Start Shopping? Browse And Buy Toilets Here.

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