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TÁC PHẨM HOÁ THẠCH THỜI TIỀN SỬ 



•  Tác phẩm gợi lên nhiều cảm hứng, 
làm người xem liên tưởng đến hoá 
thạch quý hiếm của sinh vật thời 
tiền sử 

•  Kích thước: 281 x 142 x 155 cm 
•  Chỗ mỏng nhất: 1,5 cm 
•  Màu sắc: Bề mặt đậm nhạt khác 

nhau được điểm xuyến bởi các vân 
tự nhiên, thể hiện sự trầm mặc của 
thời gian qua hàng triệu năm để tạo 
nên hoá thạch. 

•  Trên bề mặt tác phẩm có hàng chục 
nghìn điểm sáng nhỏ tinh tế, chuyển 
động nhẹ nhàng. 

•  Chế tác: Tác phẩm được chế tác 
hoàn toàn bằng tay, góp phần tạo 
nên tính Độc Sáng. 

•  Vật liệu: Vật liệu thông minh i.design 
EFFIX của Tập đoàn xuyên quốc gia 
Italcementi – Heidelberg. 

•  Vật liệu i.design EFFIX được sản 
xuất trên lãnh thổ Pháp theo công 
nghệ Pháp. Tại Việt Nam, NFA Jsc là 
đơn vị nắm độc quyền Quyền phân 
phối và Quyền sử dụng vật liệu này.   

Website: www.nguyenforart.com    Hotline: 0977778978             
Showroom “Cảm Xúc”: 55 Nguyên Hồng, Đống Đa, HN 































Chế tác bằng tay góp phần tạo nên tính Độc Sáng của tác phẩm 



Chế tác bằng tay góp phần tạo nên 
 tính Độc Sáng của tác phẩm 

Tạo hình từ đất 



Vật liệu đại diện cho tiến bộ công nghệ 

Các tác phẩm của NFA Jsc đều dựa trên nền tảng của hai loại vật liệu: 
 
 

-  Vật liệu thông minh i.design EFFIX của Cộng hoà Pháp. Tại 
Việt Nam, NFA Jsc nắm Quyền phân phối độc quyền vật liệu 
này; 

-  Vật liệu T.light xuyên sáng, một ứng dụng từ vật liệu thông 
minh i.design EFFIX. 

 
 
 
 
Vật liệu thông minh i.design EFFIX cho phép giải phóng sự sáng tạo và 
góp phần dẫn dắt sáng tạo khi dễ dàng hiện thực hoá các ý tưởng: 
 
 

-  Từ các khối kiến trúc bên ngoài đến đồ đạc phía bên trong, kể 
cả các vật thể có kết cấu phi truyền thống, siêu thực, ngoạn 
mục nhất; 

-  Không hạn chế về hình khối; 
 
-  Năng lực biểu cảm của vật liệu i.design EFFIX rất phong phú 

như mầu sắc đa dạng, lớp men sang trọng được hình thành 
tự nhiên trên trên bề mặt, kết hợp với các vật liệu khác cho 
hiệu ứng sáng tối tuyệt hảo..v..v.     

 
    







Bàn trà  phỏng theo Ốc Anh Vũ 
Vật liệu: i.design EFFIX 




