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HƯỚNG DẪN LỰA CHỌN CHẬU RỬA MẶT
BUYING GUIDE FOR BASINS

Hướng dẫn này giúp bạn phân biệt sự khác nhau của các loại chậu rửa, làm thế nào để chọn một loại phù hợp nhất 
với nhu cầu của bạn, các phụ kiện và thiết bị đi kèm phù hợp với sản phẩm chậu rửa bạn lựa chọn.

Từ thiết kế phối cảnh, chậu rửa là điểm nhấn cho phòng tắm của bạn, giúp đặt tông màu và phong cách cho căn 
phòng. Trong phần hướng dẫn này, chúng tôi sẽ giải thích những cân nhắc thực tế mà bạn cần lưu ý khi lựa chọn loại 
chậu rửa phù hợp cho phòng tắm bạn, cũng như giúp bạn định hướng theo phong cách phù hợp với không gian phòng 
tắm . Bạn cũng có thể tìm thấy trong hướng dẫn những thông tin cần thiết giúp bạn lựa chọn được những loại chậu 
rửa phù hợp.

This guide explains the various basin types available, how to choose one that best suits your needs, and which accessories and 
related components you may need to accompany your choice of product. The washbasin is often the focal point of your 
bathroom from a design perspective, helping to set the tone and style of the room. Below we explain practical things to 
consider when choosing which basin would best suit your bathroom, as well as helping you navigate your way through the 
many options available. We’ve also included a list of extras that you may need to complement your basin.
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Những quan tâm thực tế/ Practical Considerations:

Chậu rửa có kích thước khác nhau để phù hợp với từng loại phòng. Đối với các không gian sinh hoạt nhỏ, các chậu đặt 
góc là một trong các giải pháp đối với không gian phòng tắm hoặc nhà vệ sinh. Tương tự, đối với những không gian 
phòng tắm lớn hơn,  bạn có thể xem xét chậu rửa có chân đỡ.  

Hầu hết các chậu rửa đều có lỗ sẵn, tuy nhiên bạn cũng lưu ý kiểm tra và chắn chắn rằng đây là loại chậu rửa phù hợp 
với nhu cầu của bạn. Một số chậu rửa có lựa chọn một hoặc ba lỗ vòi, trong khi một số chậu rửa khác không có lỗ vòi. 
Nếu bạn đã mua vòi rửa trước đó, bạn cần lưu ý kiểm tra mức độ phù hợp với chậu rửa trước khi bạn mua.

Một số chậu rửa có chất liệu bằng thủy tinh nhìn thẩm mỹ, nhưng đây có thể không là lựa chọn phù hợp đối với tần 
suất sử dụng nhiều . Chất liệu chậu rửa có thể được làm bằng sứ (chất liệu tiêu chuẩn), đá hoặc gỗ. Vì thế việc sử dụng 
loại chất liệu chậu rửa nào cũng cần được xem xét sao cho phù hợp với nhu cầu sử dụng. Ví dụ, trong nhà vệ sinh của 
gia đình, chậu rửa sứ sẽ tốt nhất, ngược lại bạn có nhiều lựa chọn chậu rửa cho phòng khách do nhu cầu trang trí hoặc 
tần suất sử dụng.

Basins come in different sizes to suit different rooms. For example, if the space you’re working with is small or an awkward 
shape, corner basins and hand basins are available as a solution. For a larger bathroom, you could consider a pedestal 
basin. Most basins are pre-drilled with tap holes, but check to make sure it is suitable to your needs. Some basins will have 
an option of one or three tap holes, whilst others may only be able to accommodate one, or even none. If you’ve already 
purchased brassware, be sure to check it fits with the basin before you buy it.   Materials like glass are lovely to look at, but 
they are not necessarily suited to heavy use. Basins are also available in ceramic (standard), stone and wood. Consider what 
the use will be and what best suits you. For example, in a frequently-used family bathroom, ceramic will be best, whereas in 
a guest bathroom you can be more flexible.
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CÁC LOẠI CHẬU RỬA
TYPES OF BASINS

HALF PEDESTAL WASHBASIN
CHẬU RỬA CHÂN LỬNG
Được biết đến như một loại chậu rửa phổ biến nhất, chậu rửa chân lửng là chậu rửa được treo trên tường ở độ cao 
phù hợp với công năng của chậu và sự tiện lợi cho người dùng. Những chậu rửa này có thể dùng chung với chân đỡ 
hoặc chân treo. 

This is a very popular style of basin. It is fixed to the wall using basin bolts and is usually supplied with one or three tap holes. 
These basins can be used with a pedestal or syphon cover. 

CHẬU RỬA ĐẶT TRÊN BÀN HOẶC ĐẶT TRÊN TỦ KỆ PHÒNG TẮM
CONSOLE OR FURNITURE BASIN
Được thiết kế để đặt lên mặt bàn, tủ hoặc kệ, với phần mặt đáy chậu rửa được tiếp xúc với mặt bàn, loại chậu rửa này 
có sẵn vài lựa chọn cho lỗ vòi và thường có sẵn lỗ xả tràn. Một số loại chậu rửa có lỗ xả xoáy khi bề mặt đáy được làm 
phẳng để đáp ứng chức năng này.

Designed to sit on top of a worktop, furniture or shelf, the bottom part of the basin is in contact with the worktop, this type of 
basin is available in a number of tap hole options and usually with a built-in overflow. Some basins are referred to as 
‘grinded’ when the bottom is smoothed to allow a flush fit.

CHẬU RỬA BÁN ÂM
SEMI-INSET BASINS 
Những chậu rửa này được đặt trên mặt bàn và âm xuống một phần. Thông thường nó có lỗ vòi và bu lông neo.

These basins sit on top of a worktop and are partially sunk into it. They are normally supplied with tapholes and basin bolts.  
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CÁC THÔNG TIN CẦN THIẾT
ADDITIONAL EXTRAS

CHẬU RỬA ĐẶT DƯƠNG VÀNH
VANITY/INSET BASINS
Thân chậu rửa được đặt hoàn toàn bên trong mặt bàn. Một vài thiết kế yêu cầu vòi rửa được gắn trên bàn hoặc tường, 
đa phần còn lại vòi được gắn trên thành chậu rửa. 

These are completely inset into a worktop. Some designs require taps to be mounted in the worktop or wall.

CHÂN ĐỠ
PEDESTAL
Chân đỡ là phần bao/phủ toàn bộ những đường ống từ sàn tới chậu rửa. Chân đỡ có tác dụng chịu trọng lượng của 
chậu rửa, tuy nhiên chân đỡ cũng được thiết kế với chức năng  thẩm mỹ cho các chậu rửa treo tường.

TThis is a cover for pipework that stands the whole length between the basin and the floor. It is assumed this takes the weight 
of the basin, however they are there for aesthetic purposes, as the basin is usually wall-hung.  

CHÂN LỬNG
SEMI-PEDESTAL
Loại chân lửng cũng có những chức năng tương tự như chân đỡ dài, tuy nhiên nó không bao/phủ toàn bộ từ sàn tới 
chậu rửa. Loại chân đỡ này phù hợp khi phòng tắm nhà bạn không có nhiều không gian.

This does the same job as a pedestal, however it does not reach the whole length between the basin and the floor. It may be 
more suitable than a pedestal if you don’t have as much room in your bathroom.  
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XI PHÔNG THOÁT CHẬU RỬA MẶT
BOTTLE TRAP
Được dùng cho các chậu rửa treo tường để giấu ống nước.

This is usually used for wall-hung basins to hide the pipework.  

BỘ XẢ CHẬU RỬA
BASIN WASTE
BTất cả chậu rửa đều cần có bộ xả, tuy nhiên bộ xả thường không bao gồm khi bạn mua chậu rửa. Bạn có thể liên hệ 
với nhân viên tư vấn để được tư vấn cụ thể.

All basins require this, but it isn’t usually included with the basin. You can speak to one of our advisors to help with this matter.  

Bạn Đã Sắn Sàng Để Lựa Chọn Chậu Rửa Cho Phòng Tắm? Hãy Tham Khảo Thêm Các Kiểu Dáng Trên Website.
Ready To Start Shopping? Browse And Buy Basin Here.

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