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Cây tre từ xưa đến nay luôn là người bạn thân 

thiết của người dân Việt . Tre bảo vệ xóm làng, 

tre là vũ khí đánh giặc, tre làm cột giường, 

chống nhà, làm bàn ghế xuất khẩu và trong tiểu 

mục hôm nay ta lại một lần nữa phải ngạc 

nhiên từ các ứng dụng từ tre.  

  

Thưa quý vị và các bạn ván sàn tre thì bao gồm 

tre ép ngang và tre ép nghiêng.Tính thẩm mỹ 

rất cao khiến cho ván sàn tre phù hợp trong 

nhiều không gian và kết hợp được với nhiều đồ 

gỗ nội thất khác nhau. Sàn tre chứa đựng hai 

yếu tố truyền thống và hiện đại tạo lên một vẻ 

đẹp độc đáo. Không giống như gỗ, tre chỉ cần 3-

5 năm tuổi là có chất lượng tốt, khả năng tái 

sinh nhanh khiến cho cây tre trở thành một 

nguyên liệu sinh thái và ván sàn tre trở thành 

một sản phẩm thân thiện với môi trường. Và 

nếu như các bạn vẫn còn băn khoăn trong việc 

lựa chọn sản phẩm này thì hãy cùng với tiểu 

mục của chúng tôi tìm hiểu thêm về vật liệu 

mới trong chuyên mục kỳ này.  

  

 

Sàn tre Ali 

 

                   Thứ Bảy, ngày 15 tháng 11 năm 2008                           PINCTADALI VIỆT NAM 

 

                                                                                                         Press Club 

SAØN TRE ALI 

SÖÏ LÖÏA CHOÏN SOÁ 1 

Tạp Chí Địa Ốc, VTC7 

Ngày 15 tháng 11 năm 2008, Công ty PINCTADALI đã 

phối hợp với Công ty truyền thông đa phương tiện VTC 

thực hiện phóng sự về sản phẩm tre và phát sóng trên 

VTC7 trong chuyên mục Tạp chí Địa Ốc.  

  
Phạm Văn Tú 

Giám đốc bán hàng Pinctadali Việt Nam 
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Vật liệu lát sàn bằng tre là sự lựa chọn số một 

nếu như bạn là một người yêu môi trường. Sàn 

tre dát mỏng có độ ổn định cao tại các khu vực 

có sự thay đổi về độ ẩm và khí hậu như Việt . 

Tre là loài thực vật được biết đến bởi khả năng 

vừa giúp chống xói mòn, cải tạo đất, giúp giảm 

khí cacbondioxin, làm trong lành không khí lại 

vừa cung cấp cây măng có thể dùng làm thức 

ăn và giúp loại trừ các chất độc trong đất ô 

nhiễm. Các nhà sinh thái học cho rằng tre là 

nguồn vật liệu xây dựng phù hợp và có thể thay 

mới dễ dàng. Vật liệu lát sàn bằng tre là một xu 

hướng hợp thời, đang thịnh hành và là một sự 

lựa chọn thay thế rất tốt cho các sàn gỗ cứng 

truyền thống. Sàn tre rất tự nhiên mà gần gũi 

với môi trường, đây là một tài nguyên có thể 

thay mới chắc khỏe hơn một số loại thép mềm 

và ít có độ co giãn trong các điều kiện thay đổi 

về độ ẩm và nhiệt độ.  

  

Măng tre là một trong những loại thực vật phát 

triển nhanh nhất trên thế giới, chỉ mất 5 năm để 

trưởng thành và bắt đầu mọc lại ngay các cây 

măng mới sau khi thu hoạch. Tre cũng rất chắc 

khỏe và có độ cứng vượt qua cả gỗ sồi, vật liệu 

lát sàn bằng tre cũng trở thành một trào lưu 

trong các thiết kế nội thất với các tông màu tự 

nhiên, với đường vân và mấu nổi đặc sắc.   

  

Phạm Văn Tú - Giám đốc bán hàng 

PINCTADALI: Sản phẩm của PINCTADALI 

được sản xuất trên dây truyền hiện đại của 

Châu Âu. Nguồn gốc của nguyên liệu cũng là 

nguồn gốc từ các rừng tre của nông dân Việt . 

Và chúng tôi sử dụng công nghệ mới để sản 

xuất ra các sản phẩm rất là hiện đại, cụ thể là 

ván lát sàn và đồ nội thất từ tre. Sản phẩm từ 

tre về mặt kỹ thuật đạt tương tự như các sản 

phẩm gỗ tự nhiên, do tre có khả năng tái sinh 

nhanh nên sản phẩm từ tre là sản phẩm bảo vệ 

môi trường. Ván sàn tre có nhiều ưu điểm vượt 

trội về độ bền, khả năng chịu nước, ít cong 

vênh, chịu mài mài mòn…   

  

Về giá cả, mặc dù là một dòng sản phẩm cao 

cấp nhưng giá ván sàn tre chỉ bằng khoảng 60% 

so với ván sàn gỗ tự nhiên. Về mặt sàn thì có 2 

loại, đối với công trình cải tạo thường thì khách 

hàng đã có sàn cũ rồi, điều này rất thuận tiện 

cho việc lắp đặt. Còn với những công trình mới 

thì khách hàng chỉ cần làm mặt sàn xi măng 

đảm bảo độ bằng phẳng thì chúng tôi có thể thi 

công ngay.  

 

 

Nội thất Ali 

 

Sàn tre với nhiều hoa văn độc đáo, màu sắc tự 

nhiên và giữ được độ sáng trong nhiều năm, 

chịu mài mòn và va đập, chịu nhiệt độ cao, hạn 

chế khả năng bén lửa là sản phẩm thay thế gỗ 

tự nhiên hiệu quả nhất. Sàn tre mát về mùa hè 

và cảm giác ấm áp về mùa đông. Ván sàn cũng 

như các đồ nội thất khác từ tre ép có kiểu dáng 

hiện đại và giản dị mang lại không khí ấm áp 

cho cả không gian phòng. Hiện nay sản phẩm 

có 2 màu chủ yếu là màu tre tự nhiên và màu 

café. Hai màu này rất dễ kết hợp với các đồ nội 

thất khác trong không gian thiết kế. Thời gian 

tới công ty sẽ phát triển các mặt hàng phong 

phú và có nhiều mầu sắc hơn. Tuy vậy tất cả các 

khách hàng khi biết tới sản phẩm đều ấn tượng 

bởi màu tre tự nhiên với đường vân thanh 
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mảnh và điểm mấu rất nổi bật. Vật liệu lát sàn 

bằng tre được chế tạo từ hai liên kết thớ cơ bản, 

những thớ dọc cho ta một mẫu phối mầu rất 

đều và phù hợp có tác dụng tốt trong việc làm 

cho các khoảng trống nhỏ lại và có thể làm cho 

chúng có cảm giác cởi mở và rộng rãi hơn. Các 

mấu liên kết thớ ngang thể hiện các điểm mấu 

tre độc đáo và tạo ra một cái nhìn khác về vật 

liệu lát sàn. Sản phẩm ván sàn tre của công ty 

PINCTADALI được sản xuất từ một loại tre có 

tên gọi là Luồng, nổi tiếng về độ cứng cũng như 

độ dẻo dai, lắp đặt dễ dàng, bền đẹp và tính 

thẩm mỹ cao vì các vân tre tự nhiên. Sản phẩm 

được thiết kế gồm 3 hoặc 5 lớp tre tạo độ vững 

chắc và đàn hồi, bên cạnh đó là lớp sơn bề mặt 

có khả năng chống thấm nước và chầy xước 

cao. Ván sàn tre có thể dùng lát cho mọi không 

gian trong ngôi nhà bạn kể cả khu bếp vì vật 

liệu này rất thuận tiện cho việc lau chùi, vệ 

sinh.   

  

Khách hàng Nguyễn Phương Thảo (Khu tập 

thể Vĩnh Phúc): Mình chọn ván sàn tre này là tại 

vì khi mà mình sửa nhà mình đang đi tìm kiếm 

cái gì đấy mà chất liệu nó là tự nhiên, mà gỗ thì 

thấy rất nhiều rồi và gỗ thì rất khó tìm được 

những cái mà đẹp, cái mầu sắc mà mình thích ý 

nên là mình tìm được sàn tre, nó có mầu sắc 

mình thích, nó lại là chất liệu tự nhiên. Tại vì 

sàn tre này giữ rất là sạch và rất là dễ, tức là 

mình chỉ cần quét qua một cái là sạch, mà dùng 

đi chân thì thấy rất thích vì là mùa hè thì nó 

mát, mùa đông thì nó ấm, đi lại không chơn 

trượt. Bây giờ mình vẫn tin tưởng sự lựa chọn 

của mình và có khi thì mình sẽ đi xem bên sàn 

tre còn có những sản phẩm tre nào khác để 

mình chọn lựa cho nhà mình.   

  

Tuy nhiên cũng như các vật liệu khác, độ bền 

của ván sàn tre phụ thuộc rất nhiều vào thói 

quen sử dụng của chủ nhà. Khi sử dụng bạn 

cũng nên tránh để sàn bị ẩm ướt quá lâu, nên 

lau sạch ngay để sàn được bóng và bền. Mặc dù 

sàn tre có độ chịu lực cao nhưng cũng không 

nên kéo các vật nặng trên sàn gây chầy xước 

mặt sàn. Sàn tre lau rửa rất dễ, không cần phải 

dùng tới các hóa chất chùi rửa, nếu như bạn 

dùng hóa chất chùi rửa có thể làm hỏng lớp sơn 

bóng ở bên ngoài sản phẩm, bạn chỉ cần một 

chiếc khăn mềm khô hoặc dùng máy hút bụi là 

có thể vệ sinh sàn rất sạch sẽ. Trong quá trình 

sử dụng nếu gặp bất kỳ sự cố liên quan đến sản 

phẩm bạn có thể liên hệ với công ty để nhận 

được các tư vấn trực tiếp từ các nhân viên kỹ 

thuật tại đây. Tre vốn là biểu tượng của người 

quân tử qua bốn chữ Thanh-Tâm-Quân-Tử. Sử 

dụng tre trong không gian nội thất nhà không 

chỉ làm đẹp cho không gian mà còn làm toát lên 

vẻ khẳng khái của gia chủ.   

  

Phạm Văn Tú - Giám đốc bán hàng 

PINCTADALI: Về chế độ bảo hành thì chúng 

tôi thực hiện rất chặt chẽ khâu. Thời gian bảo 

hành của chúng tôi theo tiêu chuẩn là một năm, 

ngoài ra sau thời gian đó thì bất cứ khi nào 

khách hàng cần thì có thể gọi chúng tôi trong 24 

giờ, chúng tôi có thể cử người qua tư vấn trực 

tiếp cho khách hàng.   

  

Các bạn ạ! Trong không gian sống sử dụng ván 

sàn tre và đồ nội thất từ tre thì các bạn có thể 

cảm nhận được mùi tre rất đặc trưng. Đồ nội 

thất bằng tre thì thực sự đem lại vẻ đẹp hiện đại 

nhưng vẫn phảng phất nét truyền thống. Hơn 

nữa khi bạn sử dụng ván sàn tre thì bạn đã trở 

thành người góp phần bảo vệ môi trường sinh 

thái rồi./. 

 


