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Vì sao
chọn VTS Repair

.Trên 10 năm kinh nghiệm về dịch vụ cải 

tạo, sửa chữa và nâng cấp nhà ở

.Am hiểu sâu về vật liệu và ứng dụng 

.Nguồn vật liệu trực tiếp từ các nhà sản 

xuất uy tín từ Nhật Bản, Thái Lan

.Cam kết dịch vụ Tận tâm - Tận Tụy – Tận cùng

.Đội ngũ nhân quản lý giàu kinh nghiệm và công nhân 

kỹ thuật được thường xuyên đào tạo

Triết lý dịch vụ 3T | Tận tâm - Tận lực - Tận cùng

Devoted - Dedicated – Do maximum

Enhance Your Life
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Xu hướng làm việc thay đổi, bạn cần 1 văn phòng làm việc tại

nhà? Phòng sinh hoạt chung nhà bạn trở nên trật hẹp khi số

thành viên trong gia đình tăng lên? Bạn cần thêm 1 chiếc

giường hay mong muốn tạo ra không gian sinh hoạt chung thân

thiện, ấm cúng hơn, nơi mọi thành viên trong gia đình cùng

hưởng thụ? Nhà vệ sinh bị thấm, tường nhà bạn bị thấm mốc?

Bạn cần cải tạo lại hệ thống chiếu sáng, cảnh quan theo hướng

mở? NHƯNG bạn không có thời gian và chuyên môn để sửa

chữa theo kỳ vọng chất lượng và ngân sách?

LÝ DO RA ĐỜI VTS REPAIR

Những nhu cầu, đòi hỏi từ thực tiễn
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Dựa trên kinh nghiệm triển khai tại Nhật Bản, Singapore, New

Zealant, Thái Lan và gần đây tại Việt Nam, chúng tôi quan sát và tổng

hợp được các vấn đề thường gặp như dột mái, thấm nhà vệ sinh,

tường ẩm mốc, nhu cầu mở rộng phòng ngủ, không gian sinh hoạt, cải

tạo nhà bếp, cảnh quan, chiếu sáng vv.

Sự hợp tác và chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và vật liệu xử lý từ Nhật

Bản, Thái Lan, từ xử lý nứt, thấm dột đến cải tạo sửa chữa, nâng cấp

nội ngoại thất, đã thôi thúc chúng tôi cho ra đời dịch vụ tư vấn, thiết

kế và thi công sửa chữa, cải tạo và nâng cấp công trình phù hợp với

mọi phong cách sống và ngân sách của chủ đầu tư.

LÝ DO RA ĐỜI VTS REPAIR

Những quan sát, chia sẻ và bài học từ các nước đi trước



NHÂN SỰ TẠI VTS Repair
Đội ngũ nhân sự quyết định chất lượng dịch vụ tại VTS Repair

Triết lý dịch vụ 3T | Tận tâm - Tận lực - Tận cùng
Devoted - Dedicated – Do maximum

Chief Architect / Project Director CEO

ADVISOR

Giám đốc Sản xuất | Tân Phạm

Trên 10 năm kinh nghiệm về thiết kế nội ngoại 

thất, cảnh quan sân vườn nhà chung cư, chuỗi 

khách sạn, resorts, casino

Trên 10 năm kinh nghiệm về quản lý dự án, 

chuỗi cung ứng, chống thấm, keo trám khe 

đàn hồi

Trên 10 năm kinh nghiệm về sản xuất và lắp

đặt nội thất nhà ở dân dụng, công nghiệp

Trên 30 năm kinh nghiệm về quản lý dự án, thi

công xây dựng, cải tạo tại Singapore và Việt

Nam

Benny Wong

Tú Bùi
Kiên Bạch
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Vật liệu đầu vào ảnh hưởng lớn đến chất lượng đầu ra

VẬT LIỆU ĐẦU VÀO ĐIỂN HÌNH ĐƯỢC CHÚNG TÔI 
LỰA CHỌN VÀ TIN DÙNG

Các vật liệu đầu vào chuyên dụng mà VTS Repair sử dụng đã được thẩm
định, và khuyên dùng bởi các chuyên gia lâu năm kinh nghiệm từ Nhật Bản,
Thái Lan.



• Đàn hồi, ngăn ngừa phát triển nứt

• Phù hợp cho các tòa nhà cao tầng và 

kết cấu có chuyển vị lớn

• Chịu ẩm và nhiệt độ đến 80oC

• Không co ngót

• Không gây ố bẩn

• Dễ dàng chà nhám và sơn phủ

• Kháng nấm mốc

Vì sao chúng tôi ứng dụng

bộ Kit Xử lý NỨT  RF134

XỬ LÝ NỨT



DỊCH VỤ

GIẢI PHÁP 

CHỐNG THẤM 

ĐÀN HỒI

GIẢI PHÁP

KEO TRÁM KHE 

ĐÀN HỒI

Vật liệu chống thấm đàn hồi, chịu

rung chấn, kỹ thuật thi công cải

tiến đến từ Nhật Bản, Thái Lan,

cho hiệu quả chống thấm lâu dài.

.Keo trám khe cải tiến, đàn hồi cao, chịu

rung chấn, bám dính tốt với nhiều vật

liệu khác nhau, kháng UV và thời tiết, với

độ bền chống thấm lên đến 20 năm.

.Sản phẩm dùng cho công trình xanh



.Xử lý nứt và chống thấm tường ngoài 

.Chống thấm cổ ống

.Bơm keo khe co giãn

.Bơm keo chống thấm khuôn cửa

.Chống thấm sàn mái, nhà vệ sinh

Dịch vụ của VTS Repair



Design & Build

Thiết kế và thi công nội thất



Dịch vụ của VTS 
Repair

Enhance Your Life

.Design and Build, cải tạo, nâng cấp nhà bếp, nhà tắm

.Cải tạo, mở rộng phòng ở, chống nóng tầng mái

.Cải tạo, nâng cấp nội ngoại thất, cảnh quan sân vườn

.Cải tạo, nâng cấp, mở rộng phòng làm việc

.Chống thấm, xử lý nứt

.Xử lý khe co giãn sàn công nghiệp

.Chống ăn mòn kim loại
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PROFILE Dịch vụ Design & Build
.Nội và ngoại thất

.Cải tạo sửa chữa nhà ở dân dụng & công nghiệp

.Homestay, khu cắm trại

.Xử lý nứt, chống thấm
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