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Hiện nay, mỗi ngày có tới hàng trăm nghìn mét 

vuông rừng đang bị tàn phá trên toàn thế giới. 

Chặt một cây gỗ sồi hay lim, ước tính cần đến 

30-40 năm để có thể trồng được một cây gỗ thay 

thế. Một số loại gỗ tốt đôi khi cần nhiều thời 

gian hơn hoặc thậm chí không thể trồng lại 

được. Trong khi đó, cây tre chỉ cần 3 đến 5 năm 

có thể đạt chiều cao 8 mét và khai thác cho chất 

lượng tốt. Ngoài chu kỳ tái sinh nhanh của cây 

tre, việc trồng và khai thác tre cũng rất đơn 

giản, cho hiệu quả kinh tế cao, tạo công ăn việc 

làm cho nhiều người dân vùng trung du và 

miền núi. Một số ưu điểm và lợi ích của tre như 

sau: 

 

1. Phát triển nhanh: Tre phát triển nhanh chóng 

và có thể được thu hoạch trong v ng 3 đến 5 

năm trồng, so với gỗ cứng phải mất đến 40 năm 

để trưởng thành và cho chất lượng tốt để khai 

thác. 

 

2. Tài nguyên tre tự nhiên dồi dào: Có tới 3  

triệu hec-ta rừng tre trên thế giới. Do vậy, có 

một nguồn cung cấp nguyên liệu dồi dào mà 

không cần chi phí nhiều để trồng bổ  ung và 

không tốn công  ức chăm  óc. 

 

3. Lợi ích cho người nghèo: Một số rừng tre 

được giao cho người dân nghèo quản lý và khai 

thác, vì vậy những tiến bộ trong ngành công 

nghiệp tre sẽ đem lại nhiều hơn lợi ích và cơ hội 

thu nhập lớn hơn cho người nghèo. 

 

4. Tính bền vững: Tre có thể được thu hoạch 

hàng năm và có khả năng tự tái sinh; trên thực 

tế việc khai thác có kế hoạch góp phần cho sự 

bền vững của rừng cũng như làm tăng năng 

suất trong tương lại. 

 

5. Bảo về đất đai: Trồng rừng tre giúp cải tạo 

đất bạc màu, chống xói mòn. Rễ tre còn lại 

trong đất sau khi thu hoạch giúp giữ lại các chất 

                   Thứ Năm, ngày 1 tháng 11 năm 2011                            PINCTADALI VIỆT NAM 

 

                                                                                                         Press Club 

TAÏI SAO TRE 

TAÏI SAO TRE ALI ? 

PINCTADALI VIỆT NAM 

Tre là loại vật liệu bền vững và thân thiện với môi trường 

có tiềm năng cải thiện sự suy giảm ngày càng tăng của tài 

nguyên thiên nhiên trên thế giới. Các đặc t n    n c  của 

tre và những tiến bộ trong kỹ thuật sản xuất đã tạo nên các 

sản phẩm tiêu dùng có giá trị cao, có thể mang lại lợi nhuận 

lớn c o n à đầu tư. 

 
Cây tre Việt Nam 
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dinh dưỡng và độ ẩm cho các vụ tiếp theo. Tre 

cũng bảo vệ hạn chế các thảm họa tự nhiên như 

lở đất. 

 

6. Tỷ lệ sử dụng nguyên liệu cao: Không chỉ có 

thân cây, tất cả các bộ phận khác của cây tre có 

thể được sử dụng cho nhiều mục đích  ử dụng 

khác nhau như măng cho thực phẩm, lá cho 

thức ăn gia   c, và cành cây d ng làm chổi và 

củi. 

 

7. Hấp thụ khí nhà kính: Rừng tre hấp thụ khí 

nhà kính. Tre hấp thụ khí các-bon-nic và thải ra 

35% lượng khí oxi vào khí quyển, nhiều hơn so 

với gỗ cứng. 

 

8. Không cần phân bón, thuốc trừ sâu hoặc 

thuốc diệt cỏ cần thiết: Không giống như hầu 

hết các cây công nghiệp, tre không cần phân 

bón để phát triển mạnh. Cũng không giống như 

các cây trồng khác, tre không cần chăm  óc kỹ 

và việc chăm  óc không tạo ra lượng hóa chất 

dư thừa cho môi trường. 

 

 

Sàn tre Ali 

 

T I  AO V N L T   N V  N I T ẤT T E? 

 

Ván lát sàn và nội thất tre đem đến vẻ đẹp tự 

nhiên tương tự như các loại ván lát sàn gỗ tự 

nhiên. Hơn nữa ván lát sàn và nội thất tre là sản 

phẩm thân thiện với môi trường và bạn không 

cảm thấy việc trang trí cho ngôi nhà của mình 

gây ảnh hưởng đến môi trường thiên nhiên như 

việc sử dụng các loại ván sàn gỗ khi nguồn gỗ 

tự nhiên đang ngày càng cạn kiệt, nạn khai thác 

gỗ bừa bãi đang gây ảnh hưởng xấu đến môi 

trường sống và gây ra nhiều thảm họa cho đời 

sống xã hội. 

 

Ván lát sàn và nội thất tre đang được khách 

hàng ưa chuộng do tre có các đặc tính kỹ thuật 

riêng biệt như độ đàn hồi tốt, ít cong vênh, độ 

chịu mài m n cao,  au khi được xử lý thì có thể 

ngăn cản được mọt. Tre cứng hơn gỗ sồi và có 

độ ổn định cao. 

 

Sản phẩm từ tre thường được phân loại theo kết 

cấu ép và màu sắc. Tre ép ngang tạo ra sản 

phẩm có độ đàn hồi cao và phô bày được vẻ 

đẹp tự nhiên của cây tre với các vân họa tiết đặc 

sắc do sự khác biệt về màu sắc giữa các mấu tre 

và thân ống tre. Tre ép ngang rất phù hợp với 

ván lát sàn, bậc cầu thang, vách ngăn, tấm ốp 

tường và ốp trần. Tre ép nghiêng là cách ép các 

thanh tre áp sát mặt phẳng vào nhau cho một 

sự đồng đều về màu sắc cao và các đường chỉ 

song song kết hợp với các mắt tre nhỏ. Tre ép 

nghiêng có độ cứng tốt, tính ổn định cao và cho 

một vẻ đẹp độc đáo hiện đại rất phù hợp cho để 

làm đồ nội thất và trang trí. Cũng có thể kết hợp 

giữa ép ngang và ép nghiêng để tạo lên những 

góc nhìn khác nhau và tăng độ vững chắc của 

sản phẩm. 

 

Với hai màu cơ bản là màu tự nhiên và màu cà 

phê, ván lát sàn và nội thất tre phù hợp với mọi 

không gian truyền thống và hiện đại. Không 

gian tre đem đến cảm giác ấm áp về m a đông 

và mát mẻ về mùa hè. 
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Đạt được các tính năng kỹ thuật tương tự như 

sàn gỗ tự nhiên nhưng sàn tre lại rất hiệu quả 

kinh tế do sử dụng nguyên liệu trong nước sẵn 

có và tạo công ăn việc làm ổn định cho nông 

dân vùng nguyên liệu. Nội thất tre được thiết 

kế hiện đại, đa năng, linh hoạt trong lắp ghép 

và đáp ứng được mọi đối tượng người tiêu 

dùng trong nước. 

 

 

Pinctadali là công ty tiên phong cung cấp ván sàn 

tre tại Việt Nam 

 

T I  AO   N T E ALI - N I T ẤT ALI? 

 

PINCTADALI VIỆT NAM là công ty tiên phong 

tại Việt Nam chuyên cung cấp ván sàn tre, ốp 

trần, ốp tường và nội thất được làm từ tre ép 

thay thế gỗ tự nhiên với hệ thống thương hiệu 

đã được khẳng định trên thị trường trong nhiều 

năm:  àn tre Ali, Nội thất Ali. 

 

 àn tre Ali được kiểm định tại các phòng thí 

nghiệm có uy tín và đạt các tiêu chuẩn Quốc tế 

về đặc tính kỹ thuật và môi trường. Hiện tại, 

sản phẩm ván lát sàn và nội thất tre Ali đã được 

xuất đi nhiều nước trên thế giới như Pháp, Đức, 

Thụy Điển, Luxemburg, Hà Lan, Nga, Séc, 

Australia, Lào... 

 

Sàn tre Ali với hoa văn độc đáo, màu  ắc tự 

nhiên, giữ được độ sáng bóng trong nhiều năm, 

chịu mài m n và va đập tốt là sản phẩm thay 

thế gỗ tự nhiên hiệu quả nhất. Sàn tre Ali mát 

về mùa hè, ấm áp về m a đông và rất phù hợp 

với hộ gia đình, văn ph ng làm việc, khách sạn, 

khu resort cao cấp ... 

 

 ên cạnh  àn tre, ch ng tôi cung cấp các  ản 

phẩm nội thất tre ép khác để tạo nên một thiết 

kế đồng bộ. Với  àn tre Ali - Nội thất Ali, ch ng 

tôi mong muốn đem đến cho khách hàng, người 

sử dụng những  ản phẩm độc đáo, kết tinh 

nhiều giá trị lao động, mang đậm bản  ắc văn 

hóa truyền thống và triết l  nhân văn  tạo nên 

không gian  ang trọng, thư giãn như đang được 

h a mình trong các khu nghỉ dưỡng cao cấp và 

khách  ạn như những công trình ch ng tôi đã 

thực hiện. 

 

Trong xu thế phát triển bền vững, sử dụng các 

sản phẩm gần gũi thiên nhiên, thân thiện môi 

trường, tre ép đang là vật liệu mới trong lĩnh 

vực xây dựng và trang trí nội thất. Việc sử dụng 

sản phẩm Tre Ali không những mang đến một 

dáng vẻ mới, diện mạo sang trọng cho công 

trình mà c n là một hành động cụ thể giúp quý 

khách hàng thể hiện được   thức bảo vệ môi 

trường và chống biến đổi khí hậu. 

 

“PINCTADALI không chỉ cung cấp các sản 

phẩm vượt qua cả giới hạn chất lượng tiêu 

chuẩn và các dịch vụ tốt hơn cả sự mong đợi, 

mà chúng tôi cam kết phát triển kinh doanh gắn 

với trách nhiệm xã hội và hướng tới lợi ích cộng 

đồng”. 

PINCTADALI VIỆT NAM –  ƠN CẢ M T CÔNG TY 

www.santre-ali.com 


