
  

  

CÔNG NGHỆ XÂY DỰNG NHÀ MỚI 

(ISB Building System) 

1./  Mô tả sản phẩm: 

- Công nghệ xây dựng nhà mới “ISB Building System” thân thiện với 

môi trường có khả năng chống động đất, bão lũ, chống cháy, giá rẻ hơn 

phương pháp thông thường, chống chịu được sự phá hủy của sinh vật 

gây hại (như mối, kiến), cách âm, cách nhiệt, chống thấm và chịu được 

sự ảnh hưởng khắc nghiệt của thời tiết khí hậu  và chỉ sử dụng vật liệu 

tự nhiên. Đặc tính ưu việt khác của công nghệ này là: Thời gian xây 

dựng nhà rất nhanh; Chi phí xây dựng nhà có thể kiểm soát và dự đoán 

trước được. Vật liệu xây dựng và phế thải không tồn đọng dài ngày 

trong khu vực công trình thi công. Chi phí sưởi ấm vào mùa đông và sử 

dụng điều hòa nhiệt độ vào mùa hè của ngôi nhà rất thấp. Chỉ  cần 03 

loại vật liệu chính sẵn có trên thị trường được sử dụng trong xây dựng 

ngôi nhà gồm: Thạch cao, bê tông và rock-wool (*) (hoặc vật liệu 

tương đương). 

- Nhà phát minh công nghệ “ISB Building System”, Kiến trúc sư Imre 

Szombathelyi (Bengineer House Kft, Hungary) đã nghiên cứu nhiều 

giải pháp công nghệ về mạng lưới cấu trúc bê tông cốt thép từ năm 

1970  và đã có 13 bằng sáng chế trong lĩnh vực này. Ông cũng đã xây 

dựng nhiều tòa nhà sử dụng công nghệ này trên khắp thế giới. Ông bắt 

đầu phát triển công nghệ được gọi tên là ISB Technology từ năm 2004, 

dựa theo sáng chế dưới tên gọi là Soform Building Technology được 

cấp bằng sáng chế tại Mỹ (USA patent 4631890). Trong đó mạng lưới 

cấu trúc bê tông cốt thép giống nhau nhưng những mô đun hệ thống 

khung đã được thay đổi rất nhiều cho phù hợp với nhu cầu phát triển 

của xã hội và xu hướng sử dụng rock-wool (hoặc vật liệu tương đương) 

trên thế giới. Công nghệ này sau đó đã được cấp bằng bằng sáng chế 

quốc gia và có  giá trị trên toàn lãnh thổ các nước thuộc Liên minh 

Châu Âu. Các nước ngoài Liên minh Châu Âu, những người mua hệ 

thống xây dựng này sẽ được bảo hộ về công nghệ cũng như lợi nhuận 

thương mại bởi tổ chức “Naturalization”. 

- Công nghệ này đã được giới thiệu lần đầu tiên ra công chúng vào năm 

2010 tại Triển lãm xây dựng tại Hungary và đã được Viện kiểm định 

chất lượng hệ thống xây dựng (EMI) cấp Giấy chứng nhận kiểm định 

chất lượng số No. A-47/2010-I. Chất lượng của nó cũng được công bố 

bởi EME theo tiêu chuẩn của Châu Âu. Công nghệ xây dựng này có thể 



  

được hiểu là một hệ thống hợp chất vật liệu siêu nhẹ. Sau khi bê tông 

hóa, các thành phần của nó sẽ tạo thành mạng lưới được gia cố và có 

cấu trúc chịu lực tuyệt hảo..  

2./  Tính ưu việt của sản phẩm: 

- Việc chế tạo và thi công xây dựng các thành phần của khối nhà chỉ cần 

lao động phổ thông và dụng cụ cầm tay, không cần thiết phải dùng đến 

máy móc thiết bị thi công cơ giới cỡ lớn. 

- Công nghệ này không cần thêm bất kỳ sự gia nhiệt hoặc bổ sung lớp 

cách âm nào 

- Mục đích phát triển công nghệ này là nhằm mục đích đem đến chất 

lượng tốt nhất chứ không phải giá thành rẻ nhất, nhưng bởi cách sử 

dụng vật liêu thông minh nên có thể tiết kiệm được đến 30% giá thành 

xây dựng công trình so với công nghệ xây dựng nhà truyền thống. 

3./  Hình thức chuyển giao: 

- Li xăng 

- Liên doanh 

4./  Liên hệ chuyển giao: 

Tên tổ chức:  Bengineer House Ltd. 

- Địa chỉ (*): Hungary - 1111 Budapest, Bartók Béla street 10–12. I/3. 

- Điện thoại (*): +36 20 383-9404 

- Email: info@isbhaz.hu 
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