
NGOÙI MAØU

MALAYSIA

BỘ SƯU TẬP 
NGÓI PHỤ KIỆN

NGÓI NÓC
Dùng để lợp tại nóc, nơi giao nhau của hai 
mái. 3.3 viên/ m dài.

NGÓI CUỐI MÁI
Dùng để lợp tại vị trí cuối nóc hông đối với các 
mái nhà có hình chóp (tam diện hay tứ diện).

NGÓI CUỐI NÓC
Dùng để lợp tại vị trí cuối nóc (phía hai đầu 
hồi).

NGÓI GHÉP 2
Dùng để nối hai viên ngói nóc lợp trái chiều 
(từ hai đầu hồi nhà).

NGÓI CHẠC 3
Dùng lợp ở đỉnh, nơi ba mái giao nhau.

NGÓI CHỮ T
Dùng để lợp ở nơi 2 sóng mái giao nhau tạo 
thành góc vuông.

NGÓI CHẠC 4
Dùng lợp ở đỉnh, nơi bốn mái giao nhau.

NGÓI NÓC CÓ ỐNG
Dùng để gắn ăng ten/ thông hơi, thông khí.

NGÓI RÌA
Dùng để úp bên rìa mái (03 viên/m dài).

NGÓI CUỐI RÌA
Dùng úp phía cuối rìa mái.

NGÓI LỢP THÔNG HƠI ĐA NĂNG
Có tác dụng đối lưu không khí, giúp nhà luôn 
được thoáng mát. Sử dụng kết hợp với bộ 
phụ kiện  ngói thông hơi đa năng.

BỘ PHỤ KIỆN NGÓI LỢP THÔNG HƠI ĐA 
NĂNG
Dùng kết nối với máy hút khói hoặc ống thoát 
hơi của hầm cầu với ngói lợp thông hơi đa năng.

KẸP NGÓI
Dùng để định vị những viên ngói bị cắt.

NGÓI LÓT NÓC
Lắp đặt ở vị trí tiếp giáp giữa ngói chính và 
ngói nóc, để ngăn nước mưa luồn qua khe hở 
giữa ngói nóc và ngói chính lợp tại vị tri nóc.

SƠN
Dùng để dặm lên những chỗ lộ vữa/ hồ khi 
gắn ngói phụ kiện. Không dùng sơn này sơn 
lên bề mặt viên ngói.

NGÓI LẤY SÁNG
Viên ngói trong suốt, dùng để lấy ánh sáng tự 
nhiên, chịu được nhiệt, tuổi thọ cao.

ZEPHER
Sử dụng năng lượng mặt trời để làm mát và 
thoáng khí cho nhà hoặc nhà xưởng.

NGÓI NEO
Được sử dụng để neo giữ dây cáp.

TẤM DÁN NÓC THAY VỮA
Đảm bảo độ kín và ngăn nước tuyệt đối khi 
được dán tại vị trí sống nóc hoặc sống hông.

 CÂY ĐỠ THANH MÈ NÓC
Giúp cân chỉnh các thanh mè nóc được dễ 
dàng và đảm bảo các viên ngói nóc nằm 
thẳng hàng khi lợp.

 TẤM DÁN KHE TƯỜNG
Đảm bảo việc ngăn nước mưa rỉ qua khe 
tường.

TẤM NGĂN RÌA MÁI
Ngăn các loài chim, động vật gặm nhấm hay 
các loài côn trùng kích thước lớn xâm nhập 
qua khe hở dưới mái ngói trước hiên nhà.

KẸP NGÓI NÓC
Cố định và giữ chặt ngói nóc, thay cho vữa hồ 
giúp thi công nhanh chóng, mái lợp sạch sẽ 
và thẩm mỹ hơn.

Nhà máy
Lô B8, Khu công nghiệp Đất Cuốc, 
Huyện Bắc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương.
Điện thoại: (+84) 274 3651 118/ 119
Fax: (+84) 274 3651 120

Phòng kinh doanh & Kho hàng tại TP. HCM
243/1 Quốc Lộ 1A, Phường Tân Thới Hiệp,
Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Điện thoại: (+84) 28 3717 8580/ 81/ 82
Fax: (+84) 28 3717 8579

Phòng kinh doanh & Kho hàng tại TP. Đà Nẵng
Đường số 3, KCN Hòa Cầm, Phường Hòa Thọ Tây,
Quận Cẩm Lệ, Thành phố Đà Nẵng.
Điện thoại: (+84) 236 3765 656
Fax: (+84) 236 3765 657

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP LAMA VIỆT NAM
LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI FACEBOOK

Malaysia: Lama Group Of Companies
Vietnam: Ngói Màu Lama Malaysia

EMAIL
lamahcmc@lamatiles.com.vn

WEBSITE
www.lamatiles.com

CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN

XEM CHI TIEÁT BAÛO HAØNH TAÏI WEBSITE

www.lamatiles.com
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Rãnh thoát nước

Sóng
thoát nước

Lỗ bắt vít
Sóng trung tâm

Gờ chắn nước Gờ đỡ

Gờ chồng mí
mặt dưới

Gờ chồng mí
mặt trên

Gờ móc vào mè

CÔNG NGHỆ
Viên ngói được phủ bằng công nghệ ướt (Wet on wet), công nghệ tốt nhất hiện nay.
KÍCH THƯỚC
33cm x 42cm.
ĐỘ PHỦ CHỒNG MÍ
7.6cm - 10cm.
ĐỘ PHỦ MÁI
9.8 -10.6 viên/m2, tùy thuộc vào khoảng cách mè (khoảng cách cho phép 32 - 34.3cm).
TRỌNG LƯỢNG
Khoảng 4.1 kg (theo TCVN 1453:1986, khối lượng 1m2 ở trạng thái bão hòa nước <50kg).
TIÊU CHUẨN
SIRIM MS 797:PT.1:1982 & IKRAM Certi�cation (tiêu chuẩn Malaysia).
EN 490:1994 & EN 491:1994 (tiêu chuẩn Châu Âu).
TCVN 1453: 1986 & TCVN 4313: 1995.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Với rãnh thoát nước sâu và rộng, ngói Lama ROMAN cho phép một lượng lớn nước mưa 
thoát nhanh khỏi mái, tránh ngập nước khi mưa lớn. Đặc điểm này của ngói Lama ROMAN 
đặc biệt hữu dụng đối với nhà có mái dài hay độ dốc mái nhỏ thường bị dột do nước mưa 
dồn ứ gây ngập mái.

Chiều cao của sóng trung tâm ngói Lama ROMAN được thiết kế đặc biệt cao, giúp tăng khả 
năng chịu lực của viên ngói cũng như cản gió, ngăn nước mưa không bị gió thổi ngang 
tràn vào khe ghép giữa hai viên ngói liền kề.

Ngói Lama ROMAN được tạo hình với bề mặt láng, mịn, không vân nên hạn chế việc bụi 
bẩn đóng bám. Hơn thế nữa, lớp màng nhựa acrylic trơn bóng phủ bên ngoài giúp tăng 
khả năng chống bám bẩn, do đó bụi bẩn dễ dàng bị cuốn trôi theo nước mưa cũng như rêu 
mốc không có điều kiện để hình thành và phát triển, vì vậy ngói Lama ROMAN luôn giữ 
được bề mặt sáng bóng.

Lớp màng nhựa acrylic phủ bề mặt ngói Lama ROMAN còn được bổ sung các hợp chất có 
khả năng kháng tia cực tím (UV) cao, giúp ngói luôn tươi mới và bền màu.

Viên ngói có gờ móc nhỏ và vát sẽ dễ bị trượt khỏi thanh mè khi lợp lên mái có độ dốc cao. 
Ngói Lama ROMAN được thiết kế với gờ móc to và vuông góc giúp cho viên ngói bám chắc 
vào thanh mè nên chỉ cần bắt vít cho những viên ngói ở một số vị trí trên mái.

Với khớp ghép được tạo hình một cách chuẩn xác, việc lợp ngói Lama ROMAN trở nên dễ 
dàng và nhanh chóng do các viên ngói sẽ tự ăn khớp với nhau. Ngoài ra, 2 rãnh thoát nước 
nhỏ được thiết kế tại vị trí này sẽ loại bỏ hoàn toàn nguy cơ nước rò lọt vào nhà qua khe 
ghép giữa 2 viên ngói.

ƯU ĐIỂM

 Tập đoàn Lama là một trong những tập đoàn sản xuất ngói màu lớn và lâu đời nhất tại Malaysia. Dòng sản phẩm ngói lợp đầu tiên của 
Lama - “Lama 62” - được sản xuất vào năm 1962. Qua thời gian, Lama không ngừng nghiên cứu & cải tiến sản phẩm để cho ra đời dòng sản 
phẩm phù hợp điều kiện thời tiết khí hậu gió lớn, mưa nhiều của vùng nhiệt đới gió mùa cũng như đáp ứng được thị hiếu của người tiêu dùng. 
Đến nay, dòng sản phẩm “Lama ROMAN”  đã được đông đảo các Kiến trúc sư, các Đơn vị Tư vấn và Xây dựng chuyên nghiệp tin dùng.
 Lama thật sự tự hào khi sản phẩm ngói “Lama ROMAN” đã được sử dụng cho các dự án có quy mô lớn trên toàn quốc như:  Khu Vinpearl 
Resort Phú Quốc ở huyện đảo Phú Quốc; Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside ở Gia Lâm, Hà Nội; Khu biệt thự cao cấp The Chateau ở Phú Mỹ 
Hưng, quận 7, TP. Hồ Chí Minh;  Dự án khu đô thị The Manor Crown ở Tp. Huế, Thừa Thiên Huế; Khu biệt thự nghỉ dưỡng 5 sao Novotel Villas Phú 
Quốc; Khu đô thị thương mại ở đảo Tuần Châu, Tp. Hạ Long, Quảng Ninh...

GIỚI THIỆU CÔNG TY

RÃNH THOÁT NƯỚC
SÂU & RỘNG

SÓNG TRUNG TÂM
CAO

TỰ LÀM SẠCH
VÀ

BỀ MẶT LÁNG BÓNG

CHỐNG TIA UV

Khi gió thổi ngược mái, gặp các gờ chắn nước của ngói Lama ROMAN, gió sẽ bị dội lại tạo 
thành các dòng khí xoáy. Khi đó các khoang khí có áp suất lớn hình thành giữa các gờ chắn 
& nhờ đó ngăn chặn hiệu quả nước mưa theo đó luồn vào dưới mái.

Màu sắc ngói Lama ROMAN bền đẹp và không bong tróc do áp dụng công nghệ ướt trong 
quá trình sản xuất, theo đó vữa màu và màng nhựa acrylic được phủ lên thân ngói bê tông 
ngay khi còn ướt nhờ vậy thân ngói, lớp vữa màu và màng nhựa trở thành một thể thống 
nhất và bền vững khi viên ngói đông kết.

BA GỜ CHẮN NƯỚC
HIỆU QUẢ

MÀU SẮC BỀN ĐẸP

GỜ MÓC VÀO MÈ
TO VÀ VUÔNG GÓC

KHỚP GHÉP
CHÍNH XÁC

UV

Lưu ý: Do kỹ thuật in ấn nên màu sắc có thể sai lệch so với thực tế. Xin quý khách tham khảo mẫu thực tế.

BỘ SƯU TẬP MÀU SẮC

Khoang khí áp suất lớn

L507 - New Sapphire BlueL505 - JadeL226 - New GraniteL204 - Sandstone

L203 - New RubyL108 - Bistre

L102 - RedL101 - Carnelian

L104 - CharcoalL103 - Brown
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