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MƯỜI LÝ DO TẠI SAO LỰA CHỌN SÀN TRE 

 

 

Sàn tre Ali 

 

1) Sàn tre rất phù hợp với khí hậu Việt Nam. 

 

Điều đầu tiên mà nhiều khách hàng và người sử 

dụng lựa chọn ván sàn hay lo ngại đó là sự phù 

hợp với khí hậu nhiệt đới nóng ẩm của Việt 

Nam. Vậy có thể khẳng định ngay rằng sàn tre 

rất phù hợp với điều kiện thời tiết và khí hậu 

của Việt Nam, ngay cả khi trời nồm của khí hậu 

miền bắc. 

 

Thứ nhất, bản thân sợi tre ít có tính thấm nước 

do có cấu tạo đặc biệt. Sàn tre trong nhà không 

được thiết kế để sử dụng trong điều kiện ngập 

nước nhưng có thể sử dụng tốt hơn các loại sàn 

gỗ trong điều kiện độ ẩm cao. Nếu có bị đánh 

đổ nước ra mặt sàn ở chừng mực nhất định (ví 

dụ như 1 cốc nước 300ml) thì cũng không ảnh 

hưởng gì đến chất lượng của sàn tre. 

 

                   Thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011                           PINCTADALI VIỆT NAM 
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Khi bạn nghĩ đến việc lắp mới hoặc cải tạo lại sàn nhà của 

mình và còn băn khoăn nên làm loại sàn nào thích hợp? Bạn 

cũng tự đặt câu hỏi là tại sao không tìm kiếm một loại vật 

liệu lát sàn nào đó độc đáo cho căn nhà của mình mà bạn có 

thể yêu thích nó trong nhiều thập kỷ sử dụng? Ván sàn tre 

là câu trả lời và là sự lựa chọn hiệu quả cho một không gian 

sống hiện đại, sang trọng và gần gũi với thiên nhiên. Có 

hàng chục lý do để bạn quyết định sử dụng sàn tre chứ 

không phải là loại vật liệu nào khác. 

 
ĐẶNG ĐÌNH TRẠM 

Tư vấn đầu tư - Tre Mekong 

Tổ chức Sáng kiến Thịnh vượng  

(Prosperity Initiative) 
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Thứ hai, nguyên liệu tre làm ván sàn đã được 

xử lý công nghiệp hạn chế tối đa sự cong vênh 

và giãn nở do thay đổi thời tiết và độ ẩm. 

 

2) Sàn tre có màu sắc tươi sáng trong nhiều 

năm. 

 

Không như các loại ván sàn sử dụng sơn màu, 

sàn tre được xử lý màu ngay từ khâu nguyên 

liệu và được tráng sơn trong suốt. Nan tre được 

luộc và hấp carbon để loại bỏ các chất như 

lignin sẽ rất bền màu theo thời gian và không bị 

môi trường phá hủy. Màu của sàn tre mà chúng 

ta cảm nhận được là màu thực của nan tre. Bất 

cứ sự trầy xước nào trên bề mặt sàn, chỉ cần 

đánh véc-ni là mặt sàn lại sáng như mới.  

 

Bạn vẫn có thể yêu cầu một loại sàn tre được 

sơn màu như mong muốn, song sàn tre có màu 

nguyên bản của tre vẫn là sự lựa chọn tốt nhất. 

 

3) Tre là loài cỏ chứ không phải là gỗ. 

 

Tre là loài cây thân cỏ chứ không phải thân gỗ. 

Tốc độ sinh trưởng của tre rất nhanh, chỉ 3 đến 

5 năm là cây tre trưởng thành và cho chất lượng 

tốt để làm ván sàn cũng như nhiều đồ dùng 

khác. Cũng không như gỗ là sau khi khai thác 

thì phải trồng lại mới, khai thác tre già cây 

măng mới đã tự mọc, rừng tre luôn luôn xanh 

tốt, nhờ đó mà người nông dân cũng vừa dễ 

chăm sóc vừa được khai thác quanh năm.  

 

Một loại ván lát sàn được làm từ “cỏ” chắc chắn 

đem đến sự độc đáo khác lạ. 

 

4) Sàn tre rất bền. 

 

Người Việt Nam vẫn có câu nói “Tre già bằng 

bà Lim”. Cây tre đủ 3 đến 5 năm tuổi, không bị 

cộc hoặc gãy ngọn, không bị sâu bệnh là 

nguyên liệu tốt dùng làm ván sàn. Sàn tre được 

kiểm định đạt các tiêu chuẩn cơ lý tương tự gỗ 

nhóm 1 như Đinh, Lim, Sến, Táu...  

 

Tre còn được ví như “sắt mềm”, không những 

bền mà sàn tre còn có độ ổn định cao và ít bị 

trầy xước. 

 

5) Sàn tre giúp bạn dễ dàng trang trí căn nhà. 

Từ lâu đã có hàng ngàn sản phẩm thủ công mỹ 

nghệ và trang trí nội thất được làm từ tre, nay 

sàn tre giúp bạn có them sự lựa chọn mới. Vật 

liệu từ tre rất dễ kết hợp với các vật liệu khác 

dùng làm trang trí. Không chỉ là vật liệu lát sàn, 

sàn tre cũng làm cho căn nhà được đẹp hơn và 

sang trọng hơn. Sàn tre còn rất dễ kết hợp với 

các đồ dùng và đồ trang trí khác trong căn nhà 

của bạn để tạo nên một không gian thân thiện 

và ấm áp. 

 

6) Sàn tre phù hợp với mọi không gian căn nhà. 

 

Cho dù căn nhà bạn ở một nơi yên tĩnh, thanh 

bình hay ở một nơi ồn ào náo nhiệt, sàn tre là sự 

lựa chọn tốt nhất để tạo nên một không gian 

thân thiện và một cảm giác cân bằng, nhẹ 

nhàng. 

 

Sàn tre có thể được sử dụng cho mọi không 

gian trong căn nhà từ phòng khách tới phòng 

ngủ, từ phòng ăn đến nhà bếp... 

 

7) Sàn tre là sản phẩm sinh thái. 

 

Không chỉ sử dụng cây tre là vật liệu sinh thái 

với tốc độ tái sinh nhanh, các vật liệu và phụ gia 

khác dùng làm sàn tre cũng được lựa chọn và 

đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn sử dụng và 

thân thiện môi trường. Keo gắn không chứa 

formaldehyde và sơn hàm lượng chì thấp được 

kiểm định theo tiêu chuẩn Châu Âu và Mỹ. 
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8) Sử dụng sàn tre đang là “sành điệu”. 

 

Mặc dù sàn tre không phải là sản phẩm mới 

nhưng cũng không phải đã có quá nhiều người 

biết đến, sử dụng sàn tre hiện nay đang được 

coi là “sành điệu” và cách tân. Nhiều gia chủ tự 

hào mình là người tiên phong cho trào lưu mới 

về sử dụng vật liệu tự nhiên, thân thiện môi 

trường và độc đáo hạng nhất. 

 

Một số người lại thấy hãnh diện khi sử dụng 

sàn tre như là đóng góp vào việc bảo vệ môi 

trường, chống biến đổi khí hậu và thể hiện hành 

động trách nhiệm xã hội khi còn hàng tỷ người 

nghèo trên hành tinh đang sống dựa vào tre 

trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày. 

 

Những người khác sử dụng sàn tre lại tự hào 

thuộc chủ nghĩa yêu văn hóa và truyền thống 

dân tộc khi cây tre gắn liền với lịch sử và văn 

hóa Việt Nam. 

 

Dù thuộc trường phái tư tưởng nào thì những 

người sử dụng sàn tre đang được coi là thượng 

lưu, là “sành điệu” và là người có tinh thần 

trách nhiệm xã hội cao. 

 

9) Vẻ đẹp của sàn tre mãi không lỗi thời. 

 

Như những đồ mỹ nghệ và trang trí bằng tre, 

sàn tre giữ được nét tinh tế, sự độc đáo và vẻ 

đẹp sang trọng không dễ thay thế. Với những 

giá trị triết lý sâu sắc từ cây tre, với những ý 

nghĩa lịch sử của cây tre và sự gần gũi với văn 

hóa của người Việt Nam, gia chủ dùng sàn tre 

càng lâu càng thấy yêu thích, nhờ đó cũng càng 

chăm chút cho nó thì vẻ đẹp của nó càng quyến 

rũ. 

 

10) Sàn tre không đắt. 

 

Với sự sẵn có từ nguồn nguyên liệu tự nhiên có 

khả năng tái sinh nhanh, sàn tre đem lại hiệu 

quả kinh tế cao cho nhà sản xuất và người tiêu 

dùng. Giá sàn tre không đắt như sàn gỗ tự 

nhiên nhưng lại có nhiều đặc tính kỹ thuật ưu 

việt tương tự gỗ tự nhiên.  

 

Sử dụng ván lát sàn tre là sự lựa chọn thông 

minh cho căn nhà của bạn. 

 

 

 

PINCTADALI LÀ CHUYÊN GIA VỀ VÁN SÀN TRE TẠI VIỆT NAM! 


