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Một ngôi nhà hoàn thiện hơn được tạo nên từ những thứ 
đơn giản đến không ngờ - sen vòi mang lại những trải 
nghiệm nước hoàn toàn mới; không gian bếp sáng tạo; 
bồn cầu sạch sẽ và tiện nghi; cửa sổ và cửa ra vào giúp kết 
nối với thế giới xung quanh; nội thất và ngoại thất mang tới 
không gian sống động; phòng tắm để ta nạp năng lượng 
sau một ngày dài. Chúng tôi giúp hiện thực hóa điều đó 
thông qua các sản phẩm nước và nhà ở tiên phong. Chúng 
tôi tự hào rằng các sản phẩm của chúng tôi đã chạm đến 
cuộc sống của hơn một tỉ người mỗi ngày, và tin rằng chúng 
tôi có tiềm năng chạm tới nhiều người hơn nữa. 

Mục tiêu của LIXIL là kim chỉ nam định hướng nhân viên trong 
việc đưa ra quyết định và truyền cảm hứng để chúng tôi trở 
thành một doanh nghiệp năng động hơn để tăng trưởng bền 
vững, trong khi Bộ Hành vi ứng xử LIXIL là cách chúng tôi thực 
hiện công việc mỗi ngày để hướng tới mục tiêu đó. Tất cả 
những điều đó kiến tạo nên cốt lõi trong Triết lý doanh nghiệp 
của chúng tôi. 

Tổng quan doanh nghiệp
Tên công ty: Tập đoàn LIXIL 
Ngày thành lập: 19/09/1949
Người đại diện: Kinya Seto
Giám đốc, Giám đốc đại diện kiêm Chủ tịch, Giám đốc điều hành
Trụ sở: 2-1-1 Ojima, Koto-ku, Tokyo 136-8535, Nhật Bản
Vốn đầu tư: 68.418 triệu yên
Ngày kết thúc năm tài chính: 31 tháng 3
Số lượng nhân viên: 56.097 (tính tổng các đơn vị của LIXIL)1

Số cổ phiếu đang lưu hành: 313,319,1591
1 Tại thời điểm tháng 3 năm 2021

MỤC TIÊU CỦA LIXIL

BỘ HÀNH VI CỦA LIXIL

LÀM ĐÚNG VIỆC

THÁI ĐỘ TÔN TRỌNG
TRONG CÔNG VIỆC

THỬ NGHIỆM
VÀ HỌC HỎI

HIỆN THỰC HÓA ƯỚC MƠ VỀ NGÔI NHÀ
HOÀN THIỆN HƠN CHO MỌI NGƯỜI, Ở MỌI NƠI

Hiện thực hóa ước mơ về ngôi nhà
hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi
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Cách làm việc nhạy bén và hợp tác
Là một phần trong chiến lược trao quyền cho nhân viên, chúng 
tôi đã định nghĩa lại văn phòng của mình trở thành những không 
gian cộng tác và giao tiếp, đồng thời thúc đẩy phong cách làm 
việc linh hoạt như làm việc tại nhà để phục vụ nhu cầu cá nhân. 
Bằng cách tận dụng các công cụ kỹ thuật số như Workplace1, 
nhân viên của chúng tôi đã có thể cộng tác xuyên biên giới với 
nhau.

Đón đầu xu hướng của người tiêu dùng, chúng tôi cũng đang 
nhanh chóng số hóa và thay đổi phương thức làm việc với đối 
tác, chẳng hạn như Showroom Trực tuyến của chúng tôi được 
giới thiệu khắp Nhật Bản, giúp toàn bộ quy trình mua hàng thuận 
tiện hơn với người tiêu dùng cũng như các chuyên gia. Ngoài 
ra, nền tảng kỹ thuật số GROHE X của chúng tôi mang tới trải 
nghiệm thương hiệu mới thông qua nội dung được sắp xếp dựa 
trên nhu cầu và sở thích cá nhân.
 

Biến đa dạng trở thành động lực phát triển
Để hiểu và đồng cảm với nhu cầu của tệp khách hàng đa dạng, 
chúng tôi đang thúc đẩy một nền văn hóa hòa đồng để tạo ra 
một tổ chức đa dạng như ngoài xã hội. Chúng tôi đang nỗ lực 
xây dựng một tổ chức toàn cầu, ở đó mọi người có thể thể hiện 
khả năng của mình, bất kể giới tính, tuổi tác, quốc tịch hay khiếm 
khuyết. Các quan điểm đa dạng của chúng tôi sẽ đóng vai trò là 
động cơ thúc đẩy tăng trưởng, giúp cải thiện cuộc sống của tất 
cả mọi người thông qua các giải pháp, công nghệ và thiết kế lấy 
người tiêu dùng làm trọng tâm.

Tăng cường tính hòa đồng để thúc đẩy lợi thế cạnh tranh
LIXIL ra đời năm 2011 qua việc hợp nhất 5 công ty vật liệu 
xây dựng và nhà ở thành công nhất Nhật Bản. Trong thập 
kỷ qua, công ty chúng tôi đã tăng trưởng đáng kể và hiện 
là một công ty toàn cầu hoạt động tại hơn 150 quốc gia 
trên toàn thế giới. 

Thế giới đang phát triển và lối sống đang thay đổi. Tại 
LIXIL, chúng tôi nỗ lực trở thành một tổ chức kinh doanh 
nhạy bén hơn để có thể phản ứng nhanh chóng với những 
thay đổi đó, và tất cả bắt đầu bằng việc tạo ra một cộng 
đồng được trao quyền nhiều hơn, bao gồm những cá 
nhân sáng tạo có định hướng.

Sản phẩm bồn tắm có cửa ra vào của 
thương hiệu American Standard, an toàn 
cho người già và người khuyết tật khi 
sử dụng. Đây là dòng sản phẩm đầu tiên 
trong ngành có bề mặt làm bằng acrylic, 
dễ vệ sinh và rất thoải mái khi chạm vào.

1 SNS nội bộ trên Facebook

Trao quyền cho nhân viên để trở thành 
một doanh nghiệp doanh chủ
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Trao quyền cho con người

Trao quyền cho nhân viên trong toàn tổ chức là điều quan trọng đối với chúng tôi, bởi vì đây chính là những 
người thực hiện chiến lược của chúng tôi.
Việc tạo dựng một nền văn hóa đa dạng và hòa đồng phải là trọng tâm của quá trình chuyển đổi của LIXIL 
bởi vì người tiêu dùng đa dạng như tính chất vốn có của một xã hội, và tổ chức phải phản ánh xã hội để 
hiểu bối cảnh và dự đoán nhu cầu của họ. Do đó, đưa Đa dạng & Hòa đồng vào không chỉ là việc làm đúng 
đắn mà còn giúp chúng tôi phát triển các đổi mới mà mình cần và giúp chúng tôi tập trung vào người tiêu 
dùng hơn. Đặt ra các mục tiêu mới đầy tham vọng trên toàn bộ tổ chức, chúng tôi đã cập nhật chiến lược 
Đa dạng & Hòa đồng của mình nhằm tạo ra một môi trường hòa đồng, mà tại đó mọi người có thể nói lên 
suy nghĩ và phát huy hết tiềm năng. Mục tiêu của chúng tôi là hòa đồng và đa dạng chính là kết quả của 
những nỗ lực đó.

Kết hợp với việc chuyển đổi LIXIL từ một tổ chức dựa trên thâm niên và quản lý theo cấp bậc, thành một tổ 
chức tập trung vào năng lực và kinh nghiệm của nhân viên, chúng tôi có thể tăng cường sự tham gia của 
nhân viên và giúp mỗi người phát huy hết nội lực và tiềm năng của họ.

Đáp ứng nhu cầu đang thay đổi

Trở nên nhanh nhẹn và có tinh thần doanh chủ hơn giúp chúng tôi có thể tạo ra những trải nghiệm sản phẩm 
hỗ trợ lối sống đang ngày càng thay đổi trên toàn thế giới. Ví dụ, trong tình hình COVID-19, chúng tôi nhận 
thấy ngôi nhà trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, vấn đề vệ sinh và sức khỏe cũng vậy. Trong bối cảnh nhu 
cầu về các ứng dụng cảm ứng trên thế giới ngày càng tăng, nhu cầu về vòi không chạm và hộp chuyển phát 
bưu điện thông minh của chúng tôi cũng ngày càng tăng.

COVID-19 đã tăng tốc công cuộc số hóa và thực tiễn kinh doanh. Trong số các đối thủ cạnh tranh, chúng tôi 
là công ty đầu tiên phát triển Showroom Trực tuyến tại Nhật Bản. Hệ sinh thái trực tuyến-ngoại tuyến hoàn 
toàn mới này được xây dựng từ công nghệ độc quyền mở, mang lại giá trị riêng cho người tiêu dùng và đối 
tác kinh doanh. Tương tự, nền tảng kỹ thuật số GROHE X mới của chúng tôi là nền tảng tiên phong trong 
ngành, mang lại cho khách truy cập cơ hội tạo ra trải nghiệm thương hiệu cá nhân trong khi các đối tác kinh 
doanh có thể trực tiếp tương tác với đại diện. 

Đối mặt với thách thức hiện nay và không bị ràng buộc bởi các phương pháp thông thường, chúng tôi đang 
đáp ứng nhanh nhất có thể các nhu cầu luôn thay đổi.

Giải quyết các vấn đề xã hội toàn cầu

Tại LIXIL, chúng tôi xác định các vấn đề xã hội quan trọng đối với các khu vực mà chúng tôi hoạt động và 
có thể đóng góp, giúp giải quyết thông qua hoạt động kinh doanh và chuyên môn của mình, tận dụng các 
cam kết Trách nhiệm doanh nghiệp chiến lược của chúng tôi.

Chúng tôi đã giải quyết cuộc khủng hoảng vệ sinh toàn cầu thông qua các giải pháp bồn cầu SATO sáng 
tạo với giá cả phải chăng tại các khu vực thiếu khả năng tiếp cận hệ thống cấp thoát nước. Cho đến nay, 
chúng tôi đã góp phần cải thiện khả năng tiếp cận vệ sinh cho 25 triệu người1, đồng thời đóng góp cho nền 
kinh tế địa phương bằng mô hình kinh doanh Sản xuất - Sử dụng - Bán của họ. Năm ngoái, chúng tôi đã ra 
mắt trạm rửa tay mới SATO Tap, nâng cao khả năng cung cấp các thiết bị vệ sinh tay cơ bản nhất cho các 
cộng đồng chưa được phục vụ để chống lại đại dịch.

Về bảo tồn nguồn nước và tính bền vững môi trường, chúng tôi đang giúp giảm thiểu dấu chân carbon 
của sản phẩm từ khâu thu mua đến thải bỏ. Hơn 90% lượng khí thải CO2 trong vòng đời của sản phẩm và 
dịch vụ của LIXIL được tạo ra ở giai đoạn người dùng, và thông qua các sản phẩm tiết kiệm nước và năng 
lượng, ví dụ như cửa sổ hiệu suất cao có lớp cách nhiệt cải tiến và sen tắm giúp giảm lượng nước tiêu thụ, 
chúng tôi giúp người tiêu dùng giảm thiểu rủi ro biến đổi khí hậu và bảo tồn nguồn nước. 

Hoạt động có định hướng giúp tổ chức xây dựng niềm tự hào trong chính nhân viên của mình, và cuối 
cùng, tăng khả năng cạnh tranh, dẫn đến tăng trưởng bền vững.

LIXIL đang trong hành trình chuyển mình đầy hứng khởi, để hiện thực hóa giấc mơ về một ngôi nhà
hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi.

Kinya Seto
Giám đốc, Giám đốc Đại diện 
kiêm Chủ tịch, Giám đốc điều 
hành Tập đoàn LIXIL 

“Chúng tôi đang kiến tạo một 
nền văn hóa mà ở đó mọi người 
có thể phát huy hết tiềm năng 
của mình. Chỉ khi đó LIXIL mới 
có thể lấy người tiêu dùng làm 
trung tâm hơn.”

Trao quyền thay đổi LIXIL và định hình tương lai 
cuộc sống cho mọi người trong công ty

Là nhà sản xuất các sản phẩm về Công nghệ Nước và Vật liệu Xây dựng cho Nhà ở tiên 
phong, mục đích của chúng tôi tại LIXIL là biến ước mơ về ngôi nhà tốt hơn trở thành 
hiện thực cho mọi người, ở mọi nơi. Đây là kim chỉ nam định hướng mọi quyết định của 
chúng tôi, giúp chúng tôi định hình tương lai cuộc sống.

Nhưng thế giới xung quanh chúng ta đang thay đổi, từ đại dịch đến biến đổi khí hậu, xã 
hội già hóa và tiến bộ công nghệ nhanh chóng. Để đón đầu những thay đổi này và thực 
hiện mục đích của mình, chúng tôi đang dần đưa LIXIL chuyển mình thành một công ty 
kinh doanh linh hoạt hơn và hướng tới mục đích đã định. Đây là chìa khóa để chúng tôi 
có thể đáp ứng cả nhu cầu của người tiêu dùng và xã hội, đồng thời giúp chúng tôi đạt 
được mức tăng trưởng bền vững.

1 Tại thời điểm tháng 4/2021
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CO2

LIX
IL

Về chúng tôi

Người dùng

Chạm đến
cuộc sống của

trên Một tỷ người

Châu Mỹ

¥131.9
tỷ

EMEA

¥125.1
tỷ

Khác
¥19.4

tỷ

Châu Á Thái 
Bình Dương

¥114.4
tỷ

Nhật Bản
¥987.5

tỷ

Studio thiết kế chính 6 địa điểm trên 
toàn thế giới

Tokyo

New York

London
Singapore

Düsseldorf

Tokoname

2021

48%

LIXIL tạo ra các sản phẩm giúp nâng cao đời sống của mọi người, 
từ sen tắm đến bồn tắm, hệ thống nhà bếp, cửa sổ, cửa ra vào, 
ngoại thất tòa nhà và đồ đạc nội thất.

Doanh thu ¥1,378.3 tỷ

Danh mục thương hiệu

Số lượng thương hiệu 
sản phẩm

16
Lịch sửBằng sáng chế/quyền 

thiết kế thuộc sở hữu

Tỷ lệ tái chế chất thải Lượng phát thải CO2 giảm 
thông qua các sản phẩm/
dịch vụ

Giải pháp đối với các vấn 
đề vệ sinh/bảo vệ sức khỏe 
toàn cầu

Tăng khả năng tiếp cận cho 

trên 25 triệu người tại 

trên 38 Quốc gia*497%*2

66,000,000 
t-CO2*3

*1 Dữ liệu về hoạt động của LIXIL Corporation tại Nhật Bản *2: Tỷ lệ tái chế chất thải tạo ra từ hoạt động kinh doanh (Nhật Bản và Châu Âu)
*3 Ước tính tổng lượng giảm CO2 do sử dụng các sản phẩm và dịch vụ bền vững của LIXIL, so với các mô hình trước đó
*4 Kể từ tháng 4 năm 2021 (Tất cả dữ liệu trên trang này tại thời điểm tháng 3/2021, trừ khi có ghi chú khác.)

12,000+ 100+ năm từ
1875 >>> 2021

30%+
trong 8 năm liên tiếp*1

Tỉ lệ tuyển dụng nữ 
cử nhân hàng năm

Nhà máy Showrooms Nhân viên

80 
tại

 10 
thị trường 116 

tại
 17 

thị trường Khoảng
 55,000
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Sản phẩm và Dịch vụ để tạo ra 
những ngôi nhà hoàn thiện hơn

LIXIL được tạo nên từ những thương hiệu kiến tạo những 
sản phẩm giúp biến ước mơ về ngôi nhà tốt hơn trở thành 
hiện thực cho mọi người, ở mọi nơi.

Hệ thống năng lượng mặt trờiPhương pháp thi công Gạch ốp lát Cửa sổ Phòng tắm & Bồn cầu Phòng vườn

Sản phẩm nước thông minhNgoại thất ngôi nhà Cửa ra vào Nội thất ngôi nhà Hệ thống Internet vạn vật Bếp
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Hoạt động kinh doanh 
cốt lõi của LIXIL

Tại LIXIL, chúng tôi dựa trên di sản Nhật Bản của mình 
để tạo ra công nghệ tiên phong trên thế giới và đổi mới 
để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao giúp thay đổi 
diện mạo ngôi nhà.

Thông qua hàng loạt các thương hiệu toàn cầu như INAX, GROHE và American Standard, cũng như các 
thương hiệu sản phẩm tại Nhật Bản như RICHELLE và SPAGE, chúng tôi cung cấp các sản phẩm phòng 
tắm và bếp tạo ra trải nghiệm độc đáo cho người tiêu dùng tinh tế trên thế giới hiện nay.

TOSTEM, exsior, Interio và SUPER WALL là một vài trong những thương hiệu vật liệu xây dựng cho 
nhà ở hàng đầu của chúng tôi, cung cấp các tấm chắn cửa sổ, cửa ra vào, vật liệu xây dựng bên 
ngoài và vật liệu trang trí nội thất, đưa ngôi nhà vào cuộc sống.

LIXIL Công nghệ nước LIXIL Công nghệ nhà ở

Thương hiệu 
của chúng tôi

Sản phẩm của 
chúng tôi

Vật liệu xây dựng bằng kim loại: Tấm chắn cửa sổ nhà ở, cửa ra 
vào, cửa chớp, cổng, nhà để xe, lan can, lan can cao, rào cản thủy 
triều và màn chắn khói cách nhiệt
Vật liệu trang trí nội thất bằng gỗ: Khung cửa sổ, vật liệu hoàn thiện 
bằng gỗ và vật liệu trang trí nội thất
Các vật liệu xây dựng khác: Vật liệu làm vách ngăn và mái nhà
Khác: Hệ thống điện mặt trời, sản phẩm công nghệ

Thương hiệu 
của chúng tôi

Sản phẩm của 
chúng tôi

Đồ đạc và phụ kiện phòng tắm và bếp: Bồn cầu và nắp rửa, đồ đạc và 
tủ chậu, vòi chậu, sen tắm, bồn tắm, phòng tắm đúc sẵn, hệ thống nhà 
bếp, gạch lát và các sản phẩm công nghệ
Khác: Gạch ngoại thất dùng cho nhà và tòa nhà, gạch nội thất
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Mạng lưới nhà máy toàn cầu của chúng tôi, 
cộng với năng lực sản xuất đa sản phẩm 
và thương hiệu tại các nhà máy khác nhau, 
giúp chúng tôi có thể đáp ứng nhu cầu ở mọi 
nơi trên thế giới. Bằng cách đưa tinh thần 
“Monozukuri” (lành nghề) của Nhật Bản vào 
quá trình sản xuất, LIXIL đảm bảo chất lượng 
sản phẩm trên toàn thế giới.

80 Nhà máy trên thế giới

Châu Mỹ 10
Châu Âu 4

Nhật Bản 39

APAC 27 Thiết bị vệ sinh được sản xuất theo 
quy trình tích hợp tại Nhà máy Enokido 
(Aichi, Nhật Bản).

Nhà máy GROHE tại Lahr ứng dụng công 
nghệ PVD trong việc mạ sen vòi, tạo nên 
10 lựa chọn bề mặt mạ đẳng cấp (Đức). 

Nhà máy Shimotsuma sản xuất nhôm nguyên 
liệu và cung cấp tấm lợp có tính cách nhiệt 
cao khắp Nhật Bản (Ibaraki, Nhật Bản).

Nhà máy tại Việt Nam cung cấp các sản 
phẩm nhôm cho các nước ASEAN cũng 
như Nhật Bản.

Nền tảng sản xuất toàn cầu
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Cung cấp các sản phẩm phòng tắm, là 
kết hợp giữa sự tỉ mỉ của Nhật Bản với 
công nghệ lấy con người làm trung tâm 
và thiết kế tuyệt hảo để nuôi dưỡng 
một tâm hồn và cơ thể khỏe mạnh.

GROHE là thương hiệu hàng đầu về giải 
pháp phòng tắm và bếp. Kể từ năm 2014, 
GROHE đã nằm trong danh mục thương 
hiệu mạnh của LIXIL - nhà sản xuất tiên 
phong về Công nghệ Nước và Vật liệu Xây 
dựng cho Nhà ở tại Nhật Bản.

American Standard được xây dựng 
xoay quanh vòng xoáy vui tươi của 
cuộc sống. Trong 150 năm qua, chúng 
tôi luôn hiện diện ở căn bếp và phòng 
tắm - trái tim của mỗi ngôi nhà và cống 
hiến để khiến cuộc sống tốt đẹp hơn.

TOSTEM cung cấp các loại cửa ra vào 
và cửa sổ có công nghệ và thiết kế 
tinh tế trọn vẹn, mang đến cảm giác 
thoải mái và hài lòng cho ngôi nhà.

Từ phòng tắm, nhà bếp đến ngoại thất, 
LIXIL cung cấp đầy đủ các sản phẩm 
biến mong ước về ngôi nhà tốt hơn 
thành hiện thực.  

NODEA là một thương hiệu cao cấp
đi đầu với những ý tưởng chưa từng 
có, đúng với triết lý của thương hiệu 
này, đó là cởi mở, không gian, gặp gỡ.

Trong hơn nửa thế kỷ qua, 
COBRA đã cung cấp các sản 
phẩm nhà bếp và phòng tắm góp 
thêm vui tươi vào những khoảnh 
khắc hàng ngày của bạn.

DXV nâng tầm đẳng cấp các sản phẩm 
sử dụng hàng ngày bằng cách ra mắt 
các bộ sưu tập nhà bếp và phòng tắm 
được chế tác tỉ mỉ, mô phỏng lại các 
phong cách thiết kế có ảnh hưởng 
nhất trong 150 năm qua.

JAXSON cung cấp các sản phẩm bồn 
tắm được thiết kế tinh xảo có chất 
lượng cao, mang đến sự hài lòng và 
những trải nghiệm tắm đầy thư giãn 
cho khách hàng.

Thương hiệu kinh doanh có tác động xã hội 
SATO mang đến các giải pháp sáng tạo, 
đơn giản, đáng mơ ước với mức giá phải 
chăng cho người tiêu dùng trong các khu 
vực không có hạ tầng cấp thoát nước.

Mặc dù mỗi thương hiệu của chúng tôi đều có cá tính 
và thế mạnh riêng biệt, nhưng khi liên kết cùng nhau các 
thương hiệu tạo ra một dịch vụ chưa từng có với khả năng 
đáp ứng đầy đủ các sở thích, nhu cầu của người tiêu dùng.

Các thương hiệu toàn cầu mang tính
biểu tượng đang định hình ngành công nghiệp

Chuyên dụng

Toàn cầu

INAX - là thương hiệu Phòng tắm 
hàng đầu đến từ Nhật Bản sản xuất 
thiết bị vệ sinh sáng tạo và gạch kiến 
trúc, được biết đến nhờ các thiết kế 
tinh vi và công nghệ đầy tiện ích.

Thương hiệu hàng đầu thế giới về 
các giải pháp phòng tắm và bếp. Để 
mang lại “Pure Freude an Wasser” 
(Tận hưởng sự Tinh khiết của Nước), 
sản phẩm GROHE dựa trên bốn giá 
trị cốt lõi: chất lượng, công nghệ, 
thiết kế và tính bền vững.

TOSTEM đồng hành trên công cuộc phát 
triển, sản xuất và quảng bá rộng rãi các sản 
phẩm nhà ở như cửa sổ, cửa đi và các sản 
phẩm ngoại thất khác. TOSTEM cung cấp 
các giải pháp đa dạng, tích hợp nhiều tính 
năng, đáp ứng và làm hài lòng mọi nhu cầu 
của khách hàng.

American Standard, như tên gọi 
của nó, có sứ mệnh ‘nâng cao 
tiêu chuẩn’ và chắc chắn đã nâng 
cao tiêu chuẩn của Phòng tắm 
Hoa Kỳ trong hơn 140 năm.

Việt Nam
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Thiết kế và công nghệ     
tái định hình trải nghiệm
Tại LIXIL, tư duy thiết kế là yếu tố then chốt để đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của người tiêu 
dùng nhằm hiện thực hóa giấc mơ về ngôi nhà đẹp hơn cho mọi người, ở mọi nơi.
Thông qua danh mục bao gồm các thương hiệu mang tính biểu tượng và công nghệ tiên tiến, chúng 
tôi mang đến những trải nghiệm vô song thông qua các sản phẩm bền vững giải quyết những thách 
thức thực tế của cuộc sống trong ngôi nhà.

Mới được thành lập vào năm 2020, nhóm Thiết kế Toàn cầu LIXIL có 6 văn phòng thiết 
kế lớn ở Tokyo, Tokoname, New York, London, Dusseldorf và Singapore. Các nhà thiết kế 
nội bộ của chúng tôi phân tích xu hướng và sự thật ngầm hiểu của khách hàng, từ cách 
người tiêu dùng hành xử đến cách thức môi trường đang thay đổi, để tạo ra những trải 
nghiệm độc đáo cho từng thương hiệu mang tính biểu tượng của LIXIL.

Đội ngũ thiết kế toàn cầu của LIXIL

Dòng sản phẩm S600

INAX được thiết kế dựa trên kiến trúc truyền thống của Nhật 
Bản với tinh thần hiện đại. Dòng sản phẩm S600 mới nhất của 
hãng là hiện thân của “ánh sáng và bóng tối” - một chủ đề 
vượt thời gian trong thẩm mỹ Nhật Bản cũng như trong kiến 
trúc đương đại. Các sản phẩm như bồn tắm SATIS G, với 
hình thức và chức năng tinh tế, cùng với bồn tắm, chậu, vòi, 
gạch kiến trúc và các sản phẩm sáng tạo khác của INAX biến 
phòng tắm của bạn thành một không gian thư giãn riêng tư, 
mang lại cảm giác sảng khoái tinh thần và thể chất.

Giải Red Dot 2020
Giải iF Design 2020

Sen tắm 
Rainshower AQUA Body Sprays

Phản ánh các xu hướng lớn trên toàn cầu (Đô 
thị hóa, Nâng cao sức khỏe Thể chất và Tinh 
thần, Sự phát triển bền vững) trong những sản 
phẩm của mình, GROHE ra mắt dòng sen tắm 
Rainshower AQUA Body. Đây là một sản phẩm 
được sản xuất với công nghệ và kỹ thuật tiên tiến. 
Diện phun nước với các đầu phun sáng tạo mang 
đến trải nghiệm sen tắm đẳng cấp. 

Giải Red Dot 2021
Giải vàng iF Design 2021

Cửa sổ và cửa ra vào

Vòi hoa sen tăng áp

Cửa sổ và cửa ra vào bằng nhôm GRANTS 
là dòng sản phẩm chủ lực của TOSTEM. 
Thiết kế sáng tạo mang lại diện tích bề mặt 
kính lớn hơn để nhìn toàn cảnh. Điều này đã 
định hình một tiêu chuẩn mới cho cửa sổ 
nhôm và cửa ra vào.

Dành cho người tiêu dùng sống ở 
những khu vực có áp lực nước yếu, 
thiết kế của sản phẩm giúp tăng áp 
lực nước và giúp vệ sinh bên trong 
đầu vòi hoa sen dễ dàng.

Giải Red Dot 2018
Giải Good Design 2018

GRANTS

Genie
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Trách nhiệm của doanh nghiệp
Chiến lược Trách nhiệm Doanh nghiệp của LIXIL phù hợp với 
mục đích của hãng là “hiện thực hóa giấc mơ về ngôi nhà 
hoàn thiện hơn cho mọi người, ở mọi nơi”, đồng thời phản 
ánh các Mục Tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc 

trong cam kết của hãng. Chúng tôi tận dụng chuyên môn 
và hoạt động kinh doanh của mình để thúc đẩy sự thay 
đổi tích cực đối với các vấn đề toàn cầu đòi hỏi hành động 
khẩn cấp.

Hệ thống vệ sinh và vệ sinh toàn cầu

Bảo tồn nước & Môi trường 
Bền vững

Tính Đa dạng và Hòa đồng

Thúc đẩy và tạo điều kiện tiếp cận vấn đề vệ sinh an 
toàn và hợp vệ sinh, đặc biệt là đối với phụ nữ và trẻ 
em gái, đồng thời ngăn ngừa các bệnh truyền nhiễm 
có hại cho trẻ em

Bảo tồn nước, năng lượng và các tài nguyên thiên 
nhiên khác được sử dụng trong và bởi các sản phẩm, 
dịch vụ của LIXIL, bao gồm trong chuỗi cung ứng, sản 
xuất, phân phối và trong quá trình sử dụng cuối cùng.

Tận dụng kiến thức và triển vọng của lực lượng
lao động đa dạng làm động lực chính cho sự phát triển và 
đổi mới, đồng thời cải thiện chất lượng cuộc sống của tất cả 
mọi người thông qua các sản phẩm và dịch vụ của chúng 
tôi, không kể tuổi tác, giới tính và mức độ khuyết tật.

100 triệu người
Đến năm 2025, cải thiện sinh kế của 100 triệu người thông qua 
các sáng kiến vệ sinh và thiết bị vệ sinh.

Thuần Carbon bằng 0 (Net Zero)
Chương trình không phát thải carbon và Sống tuần hoàn của LIXIL 
nhằm mục đích giảm lượng khí thải CO2 từ các quy trình kinh 
doanh, sản xuất sản phẩm và dịch vụ của mình xuống mức thuần 
0 vào năm 2050. Mục tiêu của chúng tôi là dẫn đầu trong lĩnh vực 
bảo tồn nước và các nguồn tài nguyên có hạn cho các thế hệ 
tương lai.

Tính hòa đồng cho tất cả
Đến năm 2030, thiết lập văn hóa đa dạng và hòa đồng trong 
toàn Tập đoàn và đạt được mục tiêu về bình đẳng giới.
Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các sản phẩm và dịch vụ* đều 
dựa trên khái niệm Thiết kế Toàn cầu của LIXIL.

Đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc

Đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc

Đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hợp quốc

Góp phần cải thiện điều kiện vệ sinh cho một trăm triệu người vào năm 20251 

Ước tính có khoảng hai tỷ người không được tiếp cận với hệ thống vệ sinh cơ bản và hơn 700 trẻ 
em dưới năm tuổi chết mỗi ngày vì các bệnh tiêu chảy do nước mất vệ sinh và điều kiện vệ sinh 
kém. Đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững số 6, chúng tôi đã vận chuyển hơn 5,1 triệu bồn 
cầu SATO đến hơn 38 quốc gia, phục vụ hơn 25 triệu người2. Qua việc hợp tác với các công ty 
và tổ chức phi chính phủ, chúng tôi đang thiết lập hoạt động sản xuất và bán hàng trong khu vực 
đồng thời tạo ra việc làm tại địa phương.

¹Một sáng kiến toàn cầu cho các tập đoàn sử dụng 100% năng lượng tái tạo 2  số liệu đến tháng 04 năm 2021 

 
¹ Một sáng kiến toàn cầu cho các tập đoàn sử dụng 100% năng lượng tái tạo

Giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua hoạt động kinh doanh, 
sản phẩm và dịch vụ
Tầm nhìn môi trường đến năm 2050 của LIXIL “Không Carbon và Sống tuần hoàn” bao gồm 
giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo tồn nước và thúc đẩy tính tuần hoàn. Là 
thành viên của RE1001, các nhà máy lắp ráp quốc tế, các trụ sở trên toàn cầu của chúng tôi, 
Bảo tàng INAX, trung tâm hậu cần khu vực Kanto và hơn một nửa văn phòng kinh doanh của 
chúng tôi tại Nhật Bản đã đạt được 100% năng lượng tái tạo.

Đóng góp vào công cuộc thực hiện nền kinh tế tuần hoàn
Vào tháng 10 năm 2020, chúng tôi đã đưa ra Tuyên bố Hành động về Nhựa LIXIL nhằm giảm 
thiểu tác động của việc sử dụng nhựa, từ phát thải CO2 trong quá trình sản xuất và ô nhiễm 
môi trường do thải bỏ sau khi sử dụng. Phương pháp tiếp cận toàn diện của chúng tôi bao 
gồm ra mắt dòng bao bì sản phẩm mới, nghiên cứu các vật liệu tái tạo thay thế và các giải 
pháp thông qua sản phẩm.

Cập nhật chiến lược Đa dạng và Hòa đồng
Bằng việc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi để trở thành một tổ chức kinh doanh linh hoạt hơn, 
LIXIL đã cập nhật chiến lược Đa dạng và Hòa đồng của mình nhằm thúc đẩy quan điểm và kiến 
thức của các nhân viên làm động lực chính để phát triển. Tăng cường lấy người tiêu dùng làm 
trung tâm để cải thiện cuộc sống của tất cả mọi người không phân biệt tuổi tác, giới tính hay 
mức độ khuyết tật, trọng tâm của chúng tôi là trở thành một tổ chức toàn diện hơn. Chiến lược 
Đa dạng và Hòa đồng mới nhằm phản ánh xã hội đa dạng mà chúng ta phục vụ, đặt ra các mục 
tiêu bình đẳng giới cho năm 2030.

Hòa đồng thông qua đa dạng giới và nâng cao vị trí trung tâm của người 
tiêu dùng
LIXIL sẽ đạt được tỷ lệ giới tính 50:50 tại các vị trí Giám đốc cũng như Cán bộ điều hành, 
và tỷ lệ nữ giới đảm nhận các vị trí quản lý trong toàn tổ chức vào năm 2030 là 30%. 
Chúng tôi cũng đã đặt ra các mục tiêu cụ thể để phản ánh các ưu tiên của từng khu vực, 
chẳng hạn như duy trì tỷ lệ giới tính bình đẳng tại các vị trí tuyển dụng sinh viên mới tốt 
nghiệp tại Nhật Bản. Vào năm 2017, chúng tôi đã áp dụng ý tưởng Thiết kế Toàn cầu 
LIXIL để tiếp tục cung cấp các sản phẩm toàn diện tới tay người tiêu dùng.

Cải thiện điều kiện chăm sóc vệ sinh: từ nhà vệ sinh đến biện pháp rửa tay 
Sau khi đại dịch COVID-19 bùng nổ vào năm 2020, LIXIL đã triển khai trạm rửa tay SATO Tap 
có giá cả phải chăng cho khoảng 3 tỷ người thiếu thiết bị rửa tay tại nhà. Để tiếp cận những 
người có nhu cầu cấp thiết, LIXIL đã và đang cộng tác với các đối tác và đẩy nhanh các 
hoạt động. SATO Tap đã được các phương tiện truyền thông toàn cầu công nhận, bao gồm 
“Phát minh tốt nhất năm 2020” của TIME và “Ý tưởng Thay đổi Thế giới năm 2021” của Fast 
Company ở hai hạng mục.

*Phạm vi: Sản phẩm và dịch vụ tại Nhật Bản

Một phụ nữ tham gia khóa đào tạo Thợ nề 
SATO để lắp bồn cầu ở Ấn Độ

Nhà máy lắp ráp ở Thái Lan, vận hành 100% 
bởi năng lượng tái tạo

Bao bì của tay sen
INAX Aqua Power làm từ giấy

Nhà vệ sinh mang tính hòa đồng tại Trụ sở LIXIL cho 
phép người dùng có nhiều lựa chọn về buồng sử dụng 
khác nhau tùy thuộc vào sở thích 

Một người bán hàng rong sử dụng SATO Tap ở Ấn Độ

DOAC, một hệ thống mở bằng điện có thể biến 
cửa phía trước có sẵn thành cửa tự động

KHỎE MẠNH VÀ 
HẠNH PHÚC

NƯỚC SẠCH VÀ 
VỆ SINH

GIÁ PHẢI CHĂNG 
VÀ NĂNG LƯỢNG 
SẠCH

THÀNH PHỐ VÀ 
CỘNG ĐỒNG BỀN 
VỮNG

TIÊU THỤ VÀ SẢN 
XUẤT CÓ TRÁCH 
NHIỆM

HÀNH ĐỘNG VÌ 
KHÍ HẬU

BÌNH ĐẲNG GIỚI NƯỚC SẠCH VÀ 
VỆ SINH

CÔNG NGHIỆP, 
ĐỔI MỚI VÀ CƠ 
SỞ HẠ TẦNG

QUAN HỆ ĐỐI TÁC 
NHẰM ĐẠT ĐA 
MỤC TIÊU 

BÌNH ĐẲNG GIỚI CÔNG VIỆC BỀN 
VỮNG VÀ PHÁT 
TRIỂN KINH TẾ

CÔNG NGHIỆP, 
ĐỔI MỚI VÀ CƠ 
SỞ HẠ TẦNG

GIẢM BẤT 
BÌNH ĐẲNG
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Với hơn 100 năm lịch sử, LIXIL đang tạo những bước 
đi tiên phong trong lĩnh vực nhà ở. Thông qua các 
hoạt động văn hóa của mình, chúng tôi truyền tinh 
thần nghề thủ công và bí quyết công nghệ của mình 
cho mỗi thế hệ mới, mang đến cơ hội cho những ý 
tưởng mới và sáng tạo trở thành hiện thực.

Hoạt động văn hóa
https://livingculture.lixil.com/

Các kiến trúc sư và nhà thiết kế giữ vai trò quan trọng trong suốt 
lịch sử hình thành LIXIL, thông qua việc kết hợp công năng và vẻ 
đẹp thẩm mỹ tinh tế trong từng sản phẩm. Đây là nền tảng mà 
chúng tôi gọi là VĂN HÓA SỐNG – qua đó chúng tôi đảm bảo 
rằng sản phẩm của chúng tôi có thiết kế phù hợp với mọi người 
cũng như lối sống và nhu cầu của thời đại mà chúng ta sống.

Bảo tàng INAX 
(Tokoname, Nhật Bản)

Tọa lạc tại Tokoname, Nhật Bản, nơi sinh ra thương hiệu INAX, khu phức hợp trải 
nghiệm bao gồm sáu bảo tàng, nơi du khách có thể chiêm ngưỡng, chạm tay, cảm 
nhận, học hỏi và sáng tạo. Thông qua các sản phẩm trưng bày và hội thảo, các bảo 
tàng của LIXIL giới thiệu một thế giới đa diện của đất sét, đồ gốm và tay nghề.

Trong hơn 100 năm, các thương hiệu thành công, một 
phần của LIXIL, đã kết hợp những gì tốt nhất của quá khứ 
với tầm nhìn tương lai.

Lịch sử

2019
Trụ sở chính hợp nhất vào LIXIL’s WING campus 
(Koto-ku, Tokyo).

1875
Standard Manufacturing, tiền thân của 
American Standard, được thành lập để 
sản xuất bồn cầu bằng gang, bệ rửa và 
bồn tắm

1919
Nhà sáng lập INAX cung cấp 
công nghệ về sản xuất gạch 
ngoại thất cho tòa nhà Khách sạn 
Imperial ở Tokyo do Frank Lloyd 
Wright thiết kế.

1923
Takejiro Ushioda thành lập cửa 
hàng Myokenya, tiền thân của 
TOSTEM, khai trương kinh doanh 
bán lẻ phụ kiện bằng gỗ.

1924
Công ty TNHH Ina Seito, tiền thân của 
INAX, được thành lập bởi Chozaburo 
Ina chuyên sản xuất gạch lát, ống đất 
nung và sản phẩm đất nung.

1936
Friedrich Grohe thành 
lập công ty tiền thân của 
GROHE.

1936
Công ty TNHH Chugai Seiko, 
tiền thân của SUNWAVE 
CORPORATION, được thành 
lập bởi Ryozo Yoshizaki.

1968
TOSTEM và Shin Nikkei đảm 
nhận mặt dựng nhôm kính 
cho tòa nhà dự án siêu cao 
tầng đầu tiên của Nhật Bản - 
Kasumigaseki

1967
INAX ra mắt bồn cầu nắp rửa 
thương mại đầu tiên sản xuất 
tại Nhật Bản.

2011
TOSTEM, INAX, Shin
Nikkei, SUNWAVE và 
Toyo Exterior được tích 
hợp để thành lập công 
ty LIXIL.

2013
American Standard bắt đầu sản xuất và
bán hàng trên hệ thống bàn cầu SATO.

2013
American Standard
Brands tại Hoa Kỳ trở 
thành công ty con.

2020
Tập đoàn LIXIL Group, công ty mẹ, 
hợp nhất với công ty con LIXIL, trở 
thành một công ty hoạt động đơn 
giản hóa.

2009
American Standard Châu Á 
Thái Bình Dương trở thành 
công ty con của Tập đoàn  
INAX LIXIL

2014
GROHE trở thành công ty liên kết 
theo phương thức vốn chủ sở 
hữu của công ty LIXIL1.

1 GROHE chuyển đổi thành công ty con hợp nhất 
vào năm 2015
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Hà Nội và Hưng Yên
Thiết bị vệ sinh, bồn tắm
7 nhà máy
Công suất sản xuất: 4.800 tấn/tháng

Quảng Nam
Sen vòi
1 nhà máy
Công suất sản xuất: 50,000 pcs/tháng 
(600 kpcs/năm)

Đồng Nai
Tostem: Thanh khung cửa nhôm
1 nhà máy

Bình Dương 
Thiết bị vệ sinh
1 nhà máy
Công suất sản xuất: 800 tấn/tháng

Vũng Tàu
Gạch kiến trúc
1 nhà máy
Công suất sản xuất: 100,000 m2/tháng

LIXIL VIỆT NAM
Nâng tầm không gian sống 
của người Việt
Với tôn chỉ kinh doanh là mang lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho
người dân toàn cầu nói chung và người Việt Nam nói riêng,
LIXIL Việt Nam đã nỗ lực mang đến những sản phẩm chất
lượng sử dụng công nghệ Nhật Bản.
Công ty hiện có 6 văn phòng, 3 chi nhánh và 11 nhà máy từ
Bắc vào Nam trên khắp Việt Nam với công suất sản xuất sứ 
vệ sinh đạt 5.000 tấn/tháng.

*Số liệu này tính theo phương diện tài sản của LIXIL Group
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Công nghệ Nước

Thương hiệu

Chúng tôi sử dụng sức mạnh của nước để tạo ra 
các sản phẩm nhà bếp và phòng tắm có ý nghĩa với 
mọi người. Các thương hiệu toàn cầu nổi tiếng của 
chúng tôi cung cấp trọn bộ sản phẩm đáp ứng các 
nhu cầu của khách hàng trên toàn thế giới, từ sự 
sang trọng đến chức năng.

Thương hiệu

Công nghệ nhà ở
Danh mục các thương hiệu tiên phong về vật liệu xây 
dựng cho nhà ở của chúng tôi tạo ra cửa sổ nhôm, 
cửa ra vào, vật liệu xây dựng ngoại thất, và vật liệu 
hoàn thiện nội thất, biến giấc mơ về một ngôi nhà 
hoàn hảo hơn thành hiện thực.
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Chúng tôi phục vụ người dân Việt Nam với các
thương hiệu hàng đầu trong ngành, trong đó có
GROHE, American Standard, INAX và TOSTEM.

Thông điệp của Tổng Giám đốc
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam

Kính gửi quý khách hàng và đối tác,

LIXIL là Tập đoàn đa quốc gia, chuyên sản xuất các 
sản phẩm tiên phong về công nghệ nước và vật liệu 
xây dựng cho nhà ở, giúp giải quyết các thách thức 
hàng ngày trong cuộc sống, hiện thực hóa giấc mơ 
về những ngôi nhà tốt đẹp hơn cho mọi người ở mọi 
nơi. Với lịch sử lâu đời hơn 100 năm từ Nhật Bản, 
chúng tôi may mắn thừa kế di sản của nơi đây, và 
tạo ra công nghệ hàng đầu thế giới cùng nhiều đổi 
mới, để đem đến các sản phẩm chất lượng cao giúp 
biến đổi ngôi nhà.

Nhưng sự khác biệt của LIXIL nằm ở cách thức 
chúng tôi thực hiện điều này; thông qua thiết kế có 
ý nghĩa, tinh thần khởi nghiệp, sự cống hiến để cải 
thiện khả năng tiếp cận cho tất cả mọi người và tăng 
trưởng kinh doanh có trách nhiệm.

Bên cạnh đó, danh mục thương hiệu đa dạng phủ 
rộng 150 quốc gia của LIXIL được biết đến với cá 
tính và thế mạnh riêng biệt, nhưng đều cung cấp 
những sản phẩm có khả năng đáp ứng toàn bộ sở 
thích và nhu cầu của người tiêu dùng.

Tại Việt Nam, LIXIL hiện diện với 4 thương hiệu 
GROHE, INAX, American Standard và Tostem, với 
11 nhà máy, hơn 3,300 nhân viên và hơn 8,000 
hệ thống cửa hàng trên toàn quốc. Sản phẩm của 
chúng tôi được lựa chọn và tin dùng tại các công 
trình, khách sạn 5 sao, khu nghỉ dưỡng tiêu biểu 
trên khắp Việt Nam. Hơn 25 năm hoạt động trên thị 
trường, LIXIL Việt Nam đã và đang nỗ lực mang lại 
những sản phẩm tiên phong nhằm phục vụ cuộc 
sống tốt đẹp hơn cho người tiêu dùng Việt Nam.

Ngoài nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, LIXIL cũng 
rất tích cực trong các hoạt động xã hội minh chứng 
qua 9 năm gắn bó cùng chương trình “Trái tim cho 
em”, giúp hàng trăm em nhỏ Việt Nam được điều 
trị để có được trái tim khỏe mạnh, trao tặng hàng 
nghìn thiết bị vệ sinh cho các trường học vùng sâu 
vùng xa, các gia đình có điều kiện sống khó khăn,…. 
Không chỉ vậy, chúng tôi đặc biệt quan tâm và có 
những hành động thiết thực, xây dựng cộng đồng 
Kiến trúc - Thiết kế. Điều này phần nào khẳng định 

thêm cho mối quan hệ bền chặt của công ty và cộng 
đồng thực hành nghề trong suốt lịch sử hình thành 
LIXIL và các thương hiệu của mình tại Việt Nam. 

Một số hoạt động tiêu biểu có thể kể đến là chương 
trình Architecture Leader Perspective (ALP); một 
chương trình triển khai các hoạt động phát triển và 
kết nối cộng đồng Kiến trúc – Thiết kế trên quy mô 
toàn quốc thông qua những hoạt động đa dạng 
như tọa đàm, nghiên cứu lý luận, thực nghiệm…, 
chương trình LIXIL Talent Match giúp hỗ trợ và kết 
nối các tài năng sinh viên Kiến trúc – Thiết kế, chuỗi 
talkshow ALP mini-talk về Kiến trúc, trung tâm X-hub 
với nhiều hoạt động mở dành cho cộng đồng,…

Với sự nghiệp hơn 15 năm trong ngành thiết bị vệ 
sinh, cùng kinh nghiệm lãnh đạo tại nhiều thị trường 
như Đài Loan, Trung Quốc, Hàn Quốc, tôi vinh dự 
được dẫn dắt LIXIL Việt Nam tiếp tục trở thành một 
trong những đơn vị đóng góp quan trọng nhất vào 
sự phát triển chung của LIXIL toàn cầu, cũng như 
đồng hành cùng cộng đồng Kiến trúc - Thiết kế tại 
Việt Nam.

Trong tương lai, LIXIL cam kết tiếp tục cải tiến và 
cung cấp những sản phẩm có công nghệ, dịch vụ và 
chất lượng ngày càng tốt, vì một cuộc sống tốt đẹp 
hơn của người dân Việt Nam, cũng như phát triển, 
mở rộng đóng góp cho xã hội, đặc biệt là cộng đồng 
Kiến trúc - Thiết kế.

Chúng tôi luôn trân trọng sự ủng hộ của quý khách 
hàng và đối tác kinh doanh trong suốt thời gian vừa 
qua, cũng như mong rằng sẽ tiếp tục được đồng 
hành với quý vị, và cùng nhau đạt được nhiều thành 
tựu hơn trong tương lai.

Trân trọng!

Mr. Katsuaki Uchidate

Tổng giám đốc Khối Thương mại
LIXIL Việt Nam
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Bên cạnh chất lượng của sản phẩm và dịch 
vụ, chúng tôi cũng đưa chất lượng sống và 
sự phát triển bền vững toàn cầu lên hàng đầu. 
Bởi vậy, LIXIL đã đặt cho mình sứ mệnh riêng. 
Cụ thể, thông qua các sản phẩm và dịch vụ, 
chúng tôi cố gắng giúp mọi người sống khỏe 
mạnh và thoải mái mà vẫn đảm bảo tính bền 
vững của môi trường.

Trên thực tế, chúng tôi đã có nhiều nỗ lực thực 
tiễn. Một vài trong đó là việc tập đoàn đang 
hướng tới nền kinh tế tuần hoàn trong toàn bộ 
vòng đời sản phẩm, nhằm sử dụng bền vững 
hơn các nguồn tài nguyên có hạn. Ngoài ra, từ 
tháng 10 năm 2020, tập đoàn cũng áp dụng 
phương pháp giảm nhựa, với Tuyên bố Hành 
động về Nhựa, nhằm giảm thiểu tác động của 
việc sử dụng nguyên liệu này. Từ năm 2016 
đến 2021, lượng khí thải từ quá trình vận hành 
của LIXIL đã giảm 18,2%, và tiếp tục đặt mục 
tiêu giảm 30% đến năm 2030.

Tại Việt Nam, nhà máy sen vòi Đà Nẵng là cơ 
sở sản xuất đầu tiên của LIXIL tại đây đạt trung 
lập Carbon. Nhà máy này cũng thực hiện giảm 
nhựa bằng cách loại bỏ nhựa trong quá trình 
đóng gói cho toàn bộ sản phẩm, cũng như 
tích cực truyền thông đến nhân viên, khách 
hàng về trung hòa carbon và phấn đấu cho 

một tương lai Không Carbon. Bên cạnh đó, 
LIXIL Việt Nam cũng thực hiện nhiều biện pháp 
bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động, 
như tiết kiệm năng lượng bằng cách tận dụng 
nhiệt lãng phí từ lò nung, tái chế tất cả các vật 
liệu chưa nung trong quá trình sản xuất và đồ 
gốm sứ bị lỗi, áp dụng hệ thống tái sử dụng & 
xử lý nước thải, sử dụng thiết bị sản xuất có 
chức năng tiết kiệm năng lượng tốt hơn. Bằng 
chứng cho sự nỗ lực này là việc chúng tôi đã 
đạt được chứng nhận ISO14001 về Hệ thống 
quản lý môi trường, tiêu chuẩn RoHS về vật 
liệu an toàn*, ...

Trong tương lai, chúng tôi cam kết tiếp tục 
duy trì và phát triển hơn nữa chất lượng sản 
phẩm, dịch vụ tới quý khách hàng, cũng như 
bảo đảm sự bền vững của môi trường sống, 
và gắn liền điều này với hoạt động kinh doanh 
của LIXIL. 

Chúng tôi xin cảm ơn quý khách đã tin tưởng, 
ủng hộ LIXIL trong suốt hành trình đã qua, và 
hi vọng mối liên kết này sẽ ngày càng bền chặt 
và phát triển hơn.

Trân trọng!

Mr. Yukiya Matsumoto

Tổng giám đốc Khối sản xuất
LIXIL Việt Nam

Kính gửi quý khách hàng và đối tác,

LIXIL tự hào mang lại cuộc sống hoàn thiện hơn cho 1 tỷ người mỗi ngày, bằng những công nghệ hàng đầu 
thế giới và những sản phẩm sáng tạo chất lượng cao giúp biến đổi ngôi nhà.

Để đạt được điều đó, chúng tôi luôn cố gắng tuân thủ, và tập trung vào việc đảm bảo tiêu chuẩn, về công 
nghệ, dây chuyền sản xuất, quy trình quản lý, và chất lượng sản phẩm; nhằm mang lại sản phẩm đáng tin cậy 
và dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

Là một trong những nhà máy sản xuất toàn cầu của LIXIL, chúng tôi đang xuất khẩu sản phẩm đến hơn 20 
quốc gia trên thế giới. Do đó, chúng tôi đã nỗ lực và đạt được các chứng chỉ về chất lượng trên nhiều quốc 
gia, bao gồm ISO9001, tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS, Tiêu chuẩn Công nghiệp Thái Lan TIS, Tiêu 
chuẩn chất lượng Phillipines PNS, v.v... Tại Việt Nam, LIXIL cũng đạt ISO 9001 về hệ thống quản lý chất lượng, 
và nhiều chứng chỉ khác như Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN v.v...

* Dành cho sản phẩm TOSTEM

Thông điệp của Tổng Giám đốc khối sản xuất
Công ty TNHH LIXIL Việt Nam



GROHE
Thương hiệu hàng đầu thế giới về 
GIẢI PHÁP CHO PHÒNG TẮM VÀ BẾP.
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CHẶNG ĐƯỜNG ĐỔI MỚI PHÁT TRIỂN

1936
Friedrich GROHE thành lập công 
ty tại Đức.

1956
GROHE ra mắt sáng chế đổi 
mới cho phòng tắm gia đình.
Skalatherm - the Volksthermostat.

2019
ĐẠT GIẢI REDDOT 2019 
Thương hiệu thiết bị vệ sinh 
của năm

2014
LIXIL và DBJ mua lại Tập 
đoàn GROHE

MỖI SẢN PHẨM CỦA GROHE
LUÔN DỰA TRÊN BỐN GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU

CHẤT LƯỢNG  CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ BỀN VỮNG

Từ bản phác thảo sơ khởi cho 
đến sản phẩm xuất xưởng và 
tiếp đến là dịch vụ hậu mãi: Các 
khách hàng của chúng tôi có thể 
hoàn toàn tin tưởng vào tính hoàn 
hảo trong các sản phẩm theo tiêu 
chuẩn ”Made in Gernany”.

“Thương hiệu được người tiêu dùng tin 
tưởng nhất trong ngành thiết bị phòng  tắm” - 
Wirtschaftswoche, 2017

”Top 50 công ty thay đổi thế giới” - 
Tạp chí Fortune, 2017

500+ Giải thưởng thiết kế từ năm 2003 GROHE nhận được giải thưởng CSR (Trách 
nhiệm Xã hội Doanh nghiệp) của Giải thưởng 
Bền vững của Đức năm 2021

Chúng tôi theo đuổi sự sáng 
tạo để làm thú vị hơn việc tận 
hưởng dòng nước mỗi ngày 
của bạn, mang lại các giải pháp 
thông minh để thúc đẩy quá 
trình kỹ thuật số hoá các sản 
phẩm phòng tắm.

Những giải thưởng thiết kế cao 
nhất của chúng tôi đều có công 
thức mang DNA của GROHE: Hoà 
quyện tính đương đại và các giá 
trị trường tồn vào trong từng sản 
phẩm để mang lại những thiết kế 
được bạn cảm nhận là dành riêng 
cho chính bạn.

Phát triền bền vững là yếu tố 
được tích hợp vào chiến lược 
của công ty. GROHE cam kết 
bảo tồn nguồn nước và tất cả 
các nguồn tài nguyên hướng 
đến thế hệ tương lai.



American Standard
NÂNG TẦM TIÊU CHUẨN GIẢI PHÁP PHÒNG TẮM
ĐẸP, TIỆN ÍCH VÀ AN TOÀN.
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TỰ TIN BƯỚC TỚI TƯƠNG LAI

1872
Niềm đam mê của American 
Standard đối với hệ thống 
ống nước bắt đầu khi John 
B.Pierce mua một cửa hàng 
đồ thiếc đang gặp khó khăn 
ở Massachusetts.

1950
Khi hàng triệu cựu chiến binh trở về 
nhà sau Thế chiến thứ hai, một vùng 
ngoại ô mới đã xuất hiện và cùng 
với đó là sự bùng nổ trong đổi mới 
của American Standard, giúp công 
ty thiết lập các tiêu chuẩn mới về an 
toàn, tiện nghi và vẻ đẹp cho dân số 
ngày càng tăng.

BÙNG NỔ HẬU CHIẾN

1926
Thay đổi diện mạo ngôi nhà của 
Mỹ bằng cách đưa thêm màu 
sắc vào không gian phòng tắm 
và nhà bếp.

MANG TỚI NGÔI NHÀ
PHONG CÁCH ĐỘC ĐÁO

2013
Năm 2013, American Standard 
gia nhập Tập đoàn LIXIL. Có trụ 
sở chính tại Nhật Bản, LIXIL là 
công ty hàng đầu toàn cầu trong 
ngành vật liệu xây dựng cho nhà 
ở và sở hữu một số thương hiệu 
đáng tin cậy nhất trong ngành 
bao gồm GROHE, INAX và DXV.
Ý TƯỞNG TƯƠI SÁNG CHO 
THẾ HỆ MỚI

ĐỊNH HƯỚNG BẰNG THIẾT KẾ, TIẾP SỨC BẰNG CÔNG NGHỆ

PHONG CÁCH 
LÔI CUỐN, HẤP DẪN

NHỮNG TÍNH NĂNG 
ĐẶC BIỆT THIẾT THỰC

HIỆU SUẤT 
CAO

XÂY DỰNG 
ĐỂ TRƯỜNG TỒN

Các sản phẩm được tạo ra với 
sứ mệnh mang đến cho khách 
hàng một cuộc sống khỏe 
mạnh, an toàn và tươi đẹp 
hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu 
suất sử dụng, thân thiện với 
môi trường.

Hơn 140 năm qua, American 
Standard đã liên tục tạo ra các 
tiêu chuẩn mới cho các dòng sản 
phẩm giúp người dùng luôn cảm 
thấy thoải mái, thư giãn khi tiếp 
cận với từng sản phẩm.

Chúng tôi tỉ mỉ đến từng nguyên 
vật liệu để tạo nên một sản phẩm 
bền vững, thách thức thời gian. 
Khách hàng có thể hoàn toàn tin 
tưởng vào chất lượng sản phẩm 
của chúng tôi ngày hôm nay và 
cả nhiều năm về sau.

Các tính năng sản phẩm đều 
có kiểu dáng thiết kế thanh 
lịch, sang trọng mang đến một 
không gian tiện nghi, riêng tư 
và thỏa mãn. Đây thực sự là 
phong cách hoàn hảo cho cuộc 
sống của bạn.



INAX - THƯƠNG HIỆU NHẬT BẢN SẢN XUẤT THIẾT BỊ
VỆ SINH VÀ GẠCH KIẾN TRÚC SÁNG TẠO
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LỊCH SỬ PHONG PHÚ VÀ DI SẢN ĐỘC ĐÁO
ĐỊNH HÌNH THƯƠNG HIỆU CỦA CHÚNG TÔI

1919
NĂM THÀNH LẬP INAX
Người sáng lập INAX tư vấn 
công nghệ sản xuất gạch ốp 
lát bên ngoài cho Khách sạn 
Imperial do Frank Lloyd Wright 
thiết kế.

1967
NẮP RỬA BỒN CẦU 
ĐIỆN TỬ ĐẦU TIÊN SẢN 
XUẤT TẠI NHẬT BẢN
Nắp rửa bồn cầu điện tử sản 
xuất tại Nhật Bản lần đầu tiên 
với các tính nằm phun rửa 
nước ấm và sấy khí.

1945
BẮT ĐẦU SẢN XUẤT THIẾT 
BỊ VỆ SINH
INAX bắt đầu mảng thiết bị vệ sinh vào 
năm 1945, sản xuất chậu rửa và xí bệt 
ở Nhật Bản.

CHÚNG TÔI CÓ THỂ ĐÓNG GÓP GÌ
CHO DỰ ÁN CỦA BẠN

2011
TRỞ THÀNH MỘT PHẦN 
CỦA LIXIL
TOSTEM, INAX, Shin Nikkei, 
SUNWAVE và Toyo Exterior được sát 
nhập để thành lập Tập đoàn LIXIL.

INAX cung cấp nhiều sản phẩm sứ vệ sinh và gạch kiến trúc với mẫu mã từ truyền thống, 
cổ điển đến tinh tế, phong cách để mang tới cho công trình cái nhìn hiện đại hơn.

CHẤT LƯỢNG 
ĐÁNG TIN CẬY

THIẾT KẾ
BỀN VỮNG

ĐỔI MỚI
CON NGƯỜI

TRÁCH NHIỆM 

Không ngừng theo đuổi chất 
lượng trong hơn 100 năm.

Được tạo ra từ những hiểu 
biết sâu sắc về văn hóa Nhật 
Bản, DNA trong thiết kế INAX 
tỏa ra tinh hoa, sự tinh tế và 
tận tâm.

Không ngừng phát triển 
công nghệ mới, biến phòng 
tắm thành không gian đẹp và 
tiện nghi.

Cải thiện cuộc sống hàng ngày 
của cá nhân (con người), toàn xã 
hội và bảo vệ môi trường.



TOSTEM – SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP 
CÔNG NGHỆ NHÀ Ở ĐỔI MỚI
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NHIỀU NĂM LUÔN TIÊN PHONG TRONG THIẾT KẾ

1968
DẪN ĐẦU NGÀNH 
TOSTEM và Shin Nikkei đã thực 
hiện dự án mặt dựng nhôm kính 
cho Kasumigasek - tòa nhà siêu 
cao tầng đầu tiên tại Nhật Bản.

2010
CUỘC CÁCH MẠNG 
CỬA SỔ CỦA TOSTEM
Ra mắt dòng cửa sổ có khả 
năng cách nhiệt tăng đáng kể 
nhờ mở rộng diện tích kính hộp.

1971
ĐỘT PHÁ VỚI CỬA SỔ 
BẰNG NHÔM 
TOSTEM ra mắt sản phẩm 
khung cửa sổ bằng nhôm mới 
được thiết kế để ngăn nước 
mưa thấm và giúp vệ sinh dễ 
dàng hơn.

2011
TRỞ THÀNH
THÀNH VIÊN CỦA LIXIL
TOSTEM, INAX, Shin Nikkei, 
SUNWAVE và Toyo Exterior cùng 
kết hợp để thành lập Tập đoàn 
LIXIL.

HÃY ĐỂ KHUNG CỬA CỦA CHÚNG TÔI ĐỊNH HÌNH THẾ GIỚI CỦA BẠN

CHẤT LƯỢNG ƯU VIỆT TẠO KHÔNG GIAN THƯ GIÃN TRUYỀN CẢM HỨNG

TOSTEM là thương hiệu cửa nhôm số 1 Nhật 
Bản có nhiều ưu điểm vượt trội so với các 
loại cửa truyền thống như: chịu áp lực gió, kín 
nước, kín khí, cách âm. Công nghệ xử lý bề 
mặt TEXGUARD giúp sản phẩm có tính thẩm 
mỹ và độ bền cao.

Xây dựng dựa trên công nghệ và chất lượng 
mà chúng tôi đã nuôi dưỡng trong hơn 50 
năm qua, tại TOSTEM, chúng tôi cố gắng thiết 
kế các sản phẩm không chỉ tiện dụng mà còn 
tạo cảm giác thư giãn mỗi ngày tại nhà.

Tại TOSTEM, chúng tôi tập trung vào hoàn 
thiện thiết kế sản phẩm và cung cấp chức 
năng thông minh, nhằm cung cấp các giải 
pháp mang lại ngày càng nhiều sự thoải mái 
cho không gian sống của mọi người và biến 
ngôi nhà trở thành tổ ấm đích thực.
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Điều khiến LIXIL khác biệt chính 
là công nghệ đổi mới

Với tư cách là doanh nghiệp dẫn đầu toàn cầu trong ngành vật liệu 
xây dựng cho nhà ở và xây dựng, chúng tôi cam kết theo đuổi
những đổi mới công nghệ để cung cấp cho khách hàng đầy đủ các
dòng sản phẩm và nâng cao trải nghiệm của khách hàng cũng
như đảm bảo tính bền vững. Do đó, nhiều công nghệ đổi mới
chỉ có thể được tìm thấy tại LIXIL.
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Công nghệ thiết bị vệ sinh
Kết hợp giữa hiệu suất và thẩm mỹ

Cơ chế hút chân không động 
với các tia nước hai hướng tạo 
ra luồng xoáy mạnh để hút sạch 
cả rác thải nặng và nhẹ.

HỆ THỐNG XẢ SIPHONMAX

Sử dụng nhựa kháng khuẩn có
phủ lớp ion bạc Ag+ trên bề mặt
gốm (được SIAA Nhật Bản chứng
nhận), giúp bề mặt luôn sáng.

CÔNG NGHỆ KHÁNG KHUẨN
HYPERKILAMIC

Dòng nước xoáy mạnh mẽ
nhưng không ồn, xoáy để 
bao phủ và làm sạch toàn 
bộ bồn cầu bằng ba cửa 
xả nước.

HỆ THỐNG BA CỬA XẢ
TRIPLE VORTEX

Được thiết kế có hai khe nước 
để tạo ra dòng nước xoáy 
mạnh mẽ mang lại hiệu quả xả 
tối đa, sử dụng nước tối thiểu 
và giảm tiếng ồn.

HỆ THỐNG HAI CỬA XẢ XOÁY
DOUBLE VORTEX

Công nghệ siêu ưa nước ngăn
không cho bụi bẩn và các vết ố
vàng bám trên bề mặt sứ.

AQUA CERAMIC

Sử dụng nhựa kháng khuẩn trên 
bệ ngồi, nắp, vòi phun và điều 
khiển từ xa. Được chứng nhận 
theo tiêu chuẩn SIAA ISO 22196 
về hiệu quả kháng khuẩn (chỉ dành 
cho bệ ngồi).

Diệt khuẩn bám trên men hiệu
quả, đặc biệt là vi khuẩn E.Coli,
theo các thử nghiệm được thực
hiện với IMSL.

CÔNG NGHỆ COMFORTCLEAN BẢO VỆ KHÁNG KHUẨN

100 YEARS 
  S H I N E  W I T H

Công nghệ bàn cầu thông minh

Tự động xả bồn cầu sau mỗi 
lần sử dụng.

XẢ TỰ ĐỘNG

Cung cấp vòi phun mạnh, trực tiếp
để làm sạch toàn diện

VÒI PHUN PHÍA SAU

Đèn chiếu sáng nhẹ bên 
trong và trên đế bồn cầu.

CHẾ ĐỘ ĐÈN ĐÊM
Mô-đun âm thanh tự động, tự
động bật lên khi mở nắp giúp
người dùng thư thái.

ÂM NHẠC THƯ GIÃN

Làm sạch không khí bằng 
các ion kháng khuẩn.

CÔNG NGHỆ KHỬ KHUẨN

Các đầu vòi được rửa sạch 
trước và sau khi sử dụng để 
đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh 
chất lượng.

VÒI RỬA TỰ ĐỘNG

Được trang bị vòi phun rửa phía 
trước và sau chuyên dụng.

VÒI PHUN KÉP

Nhiệt độ ghế được sưởi ấm
cho phép tự do cá nhân hóa
trải nghiệm làm sạch đặc biệt là
trong thời tiết lạnh.

Dòng nước ấm trộn khí cung cấp 
dòng nước nhẹ nhàng làm sạch 
cho vùng nhạy cảm của phụ nữ.

Không khí được lưu thông trong lòng 
bồn cầu để tạo ra hiệu quả khử mùi 
mạnh mẽ. Không khí lưu thông ngăn 
mùi thoát ra ngoài, giúp khu vệ sinh 
luôn trong lành, dễ chịu.

Công nghệ xả tự động không chạm 
hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp.

BỆ SƯỞI VỚI BẢNG ĐIỀU KHIỂN
NHIỆT ĐỘ

VÒI PHUN DỊU NHẸ CHO NỮ GIỚI

MÀNG CHẮN KHÍ KHỬ MÙI

Nắp tự động mở và bệ ngồi
được tự động sưởi khi người
dùng đến gần bồn cầu.

TỰ ĐỘNG ĐÓNG MỞ NẮP

Dẫn đầu công nghệ vệ sinh, sự sạch sẽ, thoải mái và tiện dụng

CÔNG NGHỆ KHÔNG CHẠM
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Công nghệ sen vòi
Tạo trải nghiệm cá nhân, độc đáo

Vòi kích hoạt bằng tay mang lại vẻ
ngoài tối giản, sạch sẽ, hấp dẫn về
mặt hình ảnh và dễ sử dụng

Công nghệ phun nước với cánh quạt
bên trong để tạo ra các hạt nước
lớn hơn giúp tiết kiệm năng lượng và
lượng nước lên đến 35%.

Các bề mặt hoàn thiện từ mờ đến sáng
bóng như kim cương.

Luôn ở nhiệt độ thích hợp, để
thuận tiện và an toàn nhất.

64 cảm biến siêu nhỏ với công nghệ 
xử lý hình ảnh giúp cảm biến có độ 
chính xác chưa từng có so với vòi 
cảm biến thông thường.

Thiết kế cải tiến cho vòi rửa tay đòn
đơn chỉnh hạn mức nước giúp tiết
kiệm nước và điện.

Hàm lượng chì tối thiểu giúp bảo vệ
sức khỏe tốt hơn so với tiêu chuẩn.

GROHE TURBOSTAT®

VÒI TỰ ĐỘNG

ECOFUL SHOWER

GROHE STARLIGHT®

CẢM BIẾN

TAY GẠT ECO TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

LOW LEAD

Vòi hoa sen chất lượng cải tiến để mang lại
sức sống và sức khỏe cho người dùng.

GROHE DREAMSPRAY®

Công nghệ gạch
Mang lại chức năng tiện nghi và vẻ đẹp thẩm mỹ

Có lỗ để hấp thụ và giải phóng không khí, mang
lại môi trường sống lành mạnh cho mọi người.

FISHTAIL Back Groove trên mỗi viên gạch giúp vữa đi vào sâu sau đó tạo ra 
một lực móc mạnh mẽ. Gạch INAX, nhờ vậy được gắn chặt trên tường.

Công nghệ Lustre Ngói phủ lớp kim loại để kết hợp 
với nhôm, kính trong dự án.

Ức chế vi khuẩn bám lâu ngày trên bề mặt gạch (dấu kohkin 
siaa) nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng lối sống của 
chúng ta.

Dưới quá trình đo kiểm tra độ dốc (với tiêu chuẩn quốc gia Đức 
din 51130), gạch chống trơn trượt sàn INAX được xếp loại r12, là 
loại gạch chống trượt do nhà máy INAX sản xuất.

Gạch góc INAX không chỉ mang lại sự an toàn mà nó là sản phẩm hoàn 
hảo để mang lại vẻ sang trọng cho bể bơi của bạn.

Phối hợp linh hoạt với khách hàng để đưa ra các giải pháp về logo, thiết kế, 
họa tiết, từ thiết kế đến hỗ trợ thi công, lắp đặt với gạch INAX.

Công nghệ MICROGUARD tạo ra một lớp phân tử nước bao phủ 
bề mặt gạch, bụi bẩn sẽ dễ dàng bị nước mưa cuốn trôi.

MICROGUARD

  Silica Hydroxy

Dust

GẠCH GÓC AN TOÀN

RÃNH FISHTAIL BACK GROOVE

ECOCARAT

BỀ MẶT LẤP LÁNH

GẠCH LÁT SÀN- CHỐNG VI KHUẨN GẠCH LÁT SÀN- HIỆU ỨNG CHỐNG TRƯỢT R12

KẾT HỢP LINH HOẠT VỚI THIẾT KẾ

MICROGUARD
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LIXIL và thành tựu

Chúng tôi tin rằng mọi chức năng đều xứng đáng có một thiết kế hoàn hảo. 
Sản phẩm của chúng tôi mang đến phong cách cá nhân, dễ tiếp cận và thoải 
mái. Đó là phong cách hoàn toàn phù hợp với cuộc sống của bạn. Chúng tôi đã 
được công nhận ở cả khu vực và toàn cầu cho nhiều thành tựu.

Giải thưởng thiết kế Quốc tế - INAX Giải thưởng thiết kế Quốc tế - GROHE

** Hơn 500 giả i  thưởng th iết  kế và đổi  mới

Bàn cầu SATIS G Bàn cầu SATIS S Dấu ấn thiết kế INAX
2016 2016 2020

Công nghệ AQUA CERAMIC

2016
Bàn cầu Preas LSs

2016

Tay sen Aqua POWER
2019

     

Chậu rửa YL-A401
2016

Chậu rửa CERAFINE

Triển lãm INAX tại Milan 2019 Bộ nhận diện thương hiệu INAX Sen cây S400 LINE

Nắp rửa cơ S400 LINE

Không gian S600 LINE Bồn tắm S600 LINE Bàn cầu S600 LINE
2020

2020 2020 2020

2020

2020 2020 2020

Sen gắn tường 
GROHE
Rainshower 
AQUA Body 
Spray 

Vòi chậu
GROHE Allure 20212021

Vòi bếp 
GROHE
Eurosmart

2021

Bát sen GROHE 
Rainshower
SmartConnect 
310

2019

Vòi bếp
GROHE
Zedra
SmartControl

2019

Bát sen trần 
GROHE
Rainshower 
AQUA

2021

Cây sen
GROHE
Euphoria 
SmartControl 
310 Duo

2019

Vòi
GROHE 
Icon 3D

2019

Vòi bếp
GROHE
SmartControl 
mạ PVD

2020
Sứ
GROHE 
Essence

2020
Bát sen
GROHE New 
Tempesta 250

2020

Két nước 
âm tường 
GROHE 
Rapid SLX

2021
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LIXIL không ngừng nâng cao dịch vụ để đảm bảo sự hài lòng của khách 
hàng được tiếp tục và cải thiện. Bộ phận Dịch vụ Khách hàng của chúng 
tôi được thành lập để bảo trì ở các tỉnh và đảm bảo mọi khách hàng nhận 
được dịch vụ thích hợp cho sản phẩm đã mua.
LIXIL cam kết mang đến cho bạn trải nghiệm dịch vụ khách hàng tốt nhất 
thông qua:

HOTLINE: 1800 6633      |      EMAIL: cskh@lixil.com

Chìa khóa thành công của 
LIXIL là theo đuổi chất lượng

LIXIL rất chú trọng vào chất lượng, độ tin cậy và bảo mật của các dịch vụ mà 
chúng tôi cung cấp. Hoạt động kinh doanh tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn 
quốc tế về chất lượng và bảo mật thông tin và đã được chứng nhận TVCN 
ISO 9001: 2015 / ISO 9001: 2015.Bàn cầu Điện Tử PLAT NaturalBộ Tủ Chậu Vanity City

Tay Sen Genie Vòi Tắm Sen EasySET Vòi Tắm Sen EasySET Exposed Vòi Chậu Signature Slim Smart Washer 3

Đầu sen Spectra Touch/e Touch Vòi chậu EasyFLO

Giải thưởng thiết kế Quốc tế - American Standard

Giải thưởng thiết kế Quốc tế - TOSTEM
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Kể từ khi hoạt động tại Việt Nam, LIXIL ngày càng đóng góp nhiều hơn 
cho xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân Việt Nam, 
tuân thủ triết lý “Nâng cao tiện nghi và phong cách sống của mọi người”.

QUỸ TRÁI TIM CHO EM
Trong 9 năm liên tục đồng hành cùng chương trình Trái tim cho em với tư cách là 
nhà tài trợ, LIXIL đã hỗ trợ hơn 300 trẻ em mắc bệnh tim với tổng số tiền 9,2 tỷ 
đồng.

AN SINH XÃ HỘI
Tính đến thời điểm hiện tại, LIXIL đã dành hàng tỷ đồng cho các dự án trao tặng sản 
phẩm vệ sinh và cải thiện vệ sinh cho người dân nghèo cũng như các trường tiểu học 
và mẫu giáo trên khắp Việt Nam, bao gồm Hải Dương, Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ 
An, Yên Bái, Đồng Tháp v.v. Với những nỗ lực không ngừng, công ty đã góp phần 
nâng cao chất lượng vệ sinh cho hàng nghìn hộ gia đình và trường học tại các vùng 
sâu, vùng xa trên cả nước.

HỌC BỔNG
Quỹ học bổng LIXIL thường niên dành cho sinh viên kiến trúc là động lực để
các bạn phấn đấu đạt nhiều thành tích hơn nữa. Sau 10 năm, LIXIL đã tài
trợ gần 2 tỷ đồng cho hơn 800 sinh viên đến từ 9 trường đại học trên toàn
quốc. Công ty cũng hỗ trợ thực hành học thuật trong các trường đại học
bằng cách tổ chức các chuyến tham quan nhà máy và không gian trưng bày sản 
phẩm của LIXIL nhằm giúp sinh viên tiếp nhận kiến thức thực tế cho việc học tập và 
định hướng nghề nghiệp trong tương lai.

Showroom chính của LIXIL Việt Nam
Hãy tới các không gian trưng bày của chúng tôi và tham quan các 
bộ sưu tập tuyệt vời về vật liệu xây dựng cho nhà ở và xây dựng 
của chúng tôi. Những sản phẩm này đến từ những thương hiệu 
danh tiếng mà LIXIL đang kinh doanh tại Việt Nam.

SHOWROOM CHÍNH TẠI HÀ NỘI

SHOWROOM CHÍNH TẠI ĐÀ NẴNG

SHOWROOM CHÍNH TẠI HCMC
46 Bích Câu, Quốc Tử Giám,
Đống Đa, Hà Nội

218 Bis Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 6,
Quận 3, HCMC

1F, 189 Điện Biên Phủ, Quận
Thanh Khê, Đà Nẵng

LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI TẠI
CÔNG TY TNHH LIXIL VIỆT NAM

WEBSITE

Thôn Yên Bình - Dương Xá - Gia Lâm - Hà Nội - Việt Nam

Văn phòng Hà Nội:

 Tầng 3, 46 Bích Câu, Quốc Tử Giám, 
Quận Đống Đa, Hà Nội 
Điện thoại: (84) 24 3556 6639/40 
Fax: (84) 24 3556 6031

Văn phòng Đà Nẵng:

Tầng 2 Floor, 189 Điện Biên Phủ,
Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại:  (84) 236 365 9111/113  
Fax: (84) 236 365 9115

Văn phòng Hải Phòng:

Tầng 4, 3 Phạm Văn Đồng, Quận 
Dương Kinh, Hải Phòng City 
Điện thoại: (84) 225-3814638/639 
Fax: (84) 225-3814637

Văn phòng HCM:

Tầng 2, tòa nhà INTAN, 97 Nguyễn Văn Trỗi, 
Phường 12, Quận Phú Nhuận, HCMC
Điện thoại:  (84) 28 39972013/035/064 
Fax: (84) 28 39972023

Văn phòng Nha Trang: 

Tòa nhà Nha Trang, Tầng 9, 42 Lê Thanh Phương, 
Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa
Điện thoại: (84) 258 3812 558/557  
Fax: (84) 258 3812 556

Văn phòng Cần Thơ:

 Tầng 5, Tòa nhà PVComBank,
131 Trần Hưng Đạo, Phường An Phu, 
Quận Ninh Kieu, Thành phố Cần Thơ
Điện thoại:  (84) 292 625 2246 
Fax: (84) 292 625 2202

www. l i x i l . com  |  www.g rohe .com.vn  |  www.amer i cans tanda rd .com.vn  |
www. inax .com.vn  |  www. tos temv ie tnam.com

|  Quét QR để tham quan Digital showroom của LIXIL |
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