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Nắm bắt được đặc tính này, Công ty ván sàn và 

nội thất tre PINCTADALI VIỆT NAM đã sản 

xuất ra loại sản phẩm mới là sàn tre. Đây là loại 

vật liệu mới bề mặt và màu sắc hoa văn phong 

phú giá thành thi công không cao, thi công 

nhanh không nhất thiết cần đinh hay là keo lien 

kết, khả năng chống bám bẩn, trầy xước cao 

hơn nữa lại rất thuận tiện trong việc tháo dỡ và 

lắp đặt khi thay đổi chỗ ở, chỗ làm việc khác, 

khả năng chống chịu cong vênh là rất lớn trong 

khi ván sàn gỗ công nghiệp nếu lắp đặt ở tầng 1 

của căn hộ rất mau bị cong vênh và bạc màu. 

  

 

Sàn tre Ali 

Ông ĐẶNG ĐÌNH TRẠM - Giám đốc Công ty 

PINCTADALI VIỆT NAM: Đối với sản phẩm từ 

tre thì người Việt Nam chúng ta thường quen 

biết với các sản phẩm mang tính dân gian 

những sản phẩm tương đối mộc mạc nhưng với 

công nghệ ngày nay cây tre được ứng dụng đa 

dạng hơn dựa vào các tiến bộ khoa học - kỹ 

thuật. Một số đặc tính kỹ thuật của van sàn tre 

chúng ta có thể thấy là độ cứng cao, tính đàn 

hồi và khả năng chịu nước rất tốt. Khi ta đưa 

cây tre vào sản phẩm ván sàn tre thì cây tre sau 

khi được chẻ ra và ép ở áp lực cao, các thanh 

ván tre được đo ở độ cứng cao hơn 25% so với 

gỗ sồi và hiện tại có hai dạng : một là bề mặt ép 

ngang, hai là ép nghiêng. Với sản phẩm ván sàn 

tre chúng ta sử dụng sơn UV và áp dụng hệ 

thống dây chuyền sản xuất đồng bộ với 6 lớp 

sơn bề mặt nó có thể chống chịu nước chịu mài 

mòn ở những môi trường có mật độ đi lại cao. 

  

Theo nghiên cứu của môi trường, thói quen và 

tâm lý sử dụng của người Việt các nhà sản xuất 

                   Tháng 6/2008                                                                  PINCTADALI VIỆT NAM 

             

                                                                                                         Press Club 

TRUYỀN HÌNH HƯNG YÊN 

Là người Việt không mấy ai không biết đến một loài cây quen 

thuộc là cây tre. Người Việt tự hào và hiểu rất rõ đặc tính của 

cây tre mặc dù thân gầy guộc lá mỏng manh nhưng lại có sức 

chống trọi dẻo dai trường tồn với thời tiết khắc nghiệt như 

bão lũ, nắng mưa. 
 

Cây tre Việt Nam 
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đã nghiên cứu lựa chọn sản phẩm từ tre mong 

muốn đem lại cho người sử dụng sự gần gũi 

với môi trường tự nhiên tạo cảm giác ấm áp vào 

mùa đông và thoáng mát vào mùa hè. Đây cũng 

là đặc điểm nổi bật của sản phẩm này! 

  

Với vàn sàn tre các bạn sẽ rất thuận tiện trong 

việc lau chùi càng lau thì độ bóng của sàn nhà 

càng cao tạo cho bề mặt sàn nhà lúc nào cũng 

như mới. Với kích thước linh hoạt, ván sàn tre 

có thể lắp đặt ở mọi vị trí trong một ngôi nhà từ 

phòng khách đến phòng ngủ, từ cầu thang cho 

đến phòng tắm …. 

  

Ông ĐẶNG ĐÌNH TRẠM - Giám đốc Công ty 

PINCTADALI VIỆT NAM: Ưu việt hơn nữa đó 

là ít bị cong vênh và đã được xử lý giúp cho sản 

phẩm chống được mối mọt và an toàn trong 

quá trình sử dụng, những sản phẩm ván sàn tre 

hiện tại của chúng tôi chủ yếu là xuất khẩu sang 

Mỹ và Châu Âu được kiểm định thông qua các 

tiêu chuẩn đảm bảo cho an toàn trong sử dụng 

và đáp ứng được tiêu chuẩn xuất khẩu. 

 

 

Nội thất Ali 

  

Với đặc tính tái sinh nhanh dễ trồng có thể thích 

ứng trong mọi điều kiện khắc nghiệt cằn cỗi, 

cây tre được coi là một vật liệu xanh, thân thiện 

với môi trường thay thế cho các loại gỗ đang 

ngày càng cạn kiệt do nạn khai thác rừng bừa 

bãi đang diền ra ở khắp nơi. Cùng với sự cam 

kết của nhà sản xuất thì ngày càng có nhiều 

những sản phẩm từ cây tre mang tính thẩm mỹ 

cao có mặt trong các ngôi nhà Việt./. 

 


