
1 | T r a n g  w w w . s a n t r e - a l i . c o m  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NHỮNG ĐIỂM CỘNG CHO VÁN SÀN TRE 

 

Một điều dễ nhận thấy, ván sàn tre tƣơng tự 

nhƣ gỗ tự nhiên nhƣng thân thiện với môi 

trƣờng bởi dễ trồng, thời gian trƣởng thành 

ngắn chỉ 3 - 5 năm. Công nghệ và kỹ thuận ép 

hiện nay làm đƣợc những sản phẩm ván sàn tre 

độ co ngót rất ít, không gây biến dạng, không 

cong vênh và ván đƣợc xử lý chống mối mọt. 

Nhờ đặc tính cứng và dẻo dai tự nhiên của tre 

mà ván sàn tre có độ cứng tƣơng đƣợng với các 

loại gỗ tự nhiên nhóm l và nhiều loại gỗ nhân 

tạo. Sàn tre giữ đƣợc độ sáng trong nhiều năm. 

Trong điều kiện môi trƣờng bình thƣờng, độ 

bền của loại vật liệu này từ 20 đến 30 nặm. 

 

Với hai tông màu chủ đạo: màu tre tự nhiên và 

màu cà phê… không khó để bạn kết hợp với đồ 

nội thất khác. Tre vốn gần gũi với những ngôi 

nhà Á Đông truyền thống bởi sắc thái và chất 

mộc của nó. Sàn tre và đồ nội thất đƣợc làm từ 

tre với những kỹ thuật tiên tiến hiện nay mang 

đến cho tre vẻ sang trọng hơn, phù hợp hơn với 

những ngôi nhà hiện đại nhƣng vẫn mang hơi 

thở truyền thống. 

 

 

Sàn tre Ali 

 

NHU CẦU NÀO CHỌN KIỂU GHÉP ĐÓ? 

 

Tre ghép ngang hay còn gọi ghép nằm là cách 

ghép đặt ba lớp tre đan xen với nhau theo chiều 

                   Thứ Năm, ngày 15 tháng 12 năm 2011                          PINCTADALI VIỆT NAM 

 

                                                                                                         Press Club 

TÌM HIEÅU THEÂM VEÀ 

VAÙN SAØN TRE 

PINCTADALI VIỆT NAM 

Những năm gần đây, nhiều chủ nhà đã quen sử dụng ván 

sàn tre và cảm thấy thích thú về vẻ đẹp tự nhiên của nó. 

Tuy nhiên, do tương đối mới trên thị trường nên ván sàn 

tre với đa số người tiêu dùng vẫn còn chút khoảng cách. 

 

Có bị mối mọt? trong điều kiện thời tiết nóng ẩm ván sàn 

tre có cong vênh, co ngót không? chịu được mài mòn như 

thế nào? tuổi thọ của sản phẩm ra sao…  là những lo ngại 

thường gặp của nhiều chủ nhà khi nói về ván sàn tre. 

 

 
Pinctadali là công ty tiên phong cung cấp 

ván sàn tre tại Việt Nam 
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nằm ngang ghép lại thành tấm ván sàn. Ván sàn 

tre ghép ngang thể hiện rõ các đốt tre rộng 

khoảng 20mm, tạo trên bề mặt sàn những hoa 

văn đặc thù của tre. Ghép ngang thích hợp 

dùng làm ván sàn, bặc cầu thang, ốp tƣờng, 

trần tạo một ấn tƣợng khác về gạch ốp lát. Kiểu 

ghép này còn phù hợp với không gian rộng nhƣ  

phòng khách, phòng sinh hoạt chung và những 

khu vực cần trang trí hoa văn tinh tế. 

 

Các nan tre sau khi xử lý đƣợc đặt theo phƣơng 

đứng một lớp và ghép thành ván. Cách ghép 

này gọi là ghép nghiêng hay ghép đừng. Ván 

sàn tre ghép đứng chỉ để lại những nốt tre nhỏ 

khoảng 3-5mm trên bề mặt. Những ngƣời 

không thích có quá nhiều nót tre trên mặt sàn 

gây rối mắt hoặc sợ nhàm chán sau thời gian 

dài sử dụng có thể chọn ván sàn tre ghép 

nghiêng này. Vì ghép nghiêng những thanh tre 

vào nhau nên ván có độ chịu lực khá cao thích 

hợp cho những không gian nhiều hoạt động và 

ở những nơi có diện tích vừa phải cần sự nhã 

nhặn, sang trọng. 

 

 

Sàn tre ép ngang 

 

Sàn tre ép nghiêng 

Ngoài 2 kiểu ghép truyền thống này, với công 

nghệ ghép hiện đại ngày nay tre còn có thể 

ghép và ép thành khối lớn nhƣ những khối gỗ. 

Tre ép khối tuy có giá thành cao hơn chút 

nhƣng cứng và bền hơn ghép đứng và ghép 

nằm. Tre ép khối sử dụng những thanh tre nhỏ, 

mỏng để ép nên tiết kiệm nhiều nguyên liệu tre. 

Ghép khối làm cho những nốt tre không còn 

hiện rõ, cho ra những hoa văn khá lạ và giống 

gỗ. Kiểu ghép này thƣờng phù hợp với những 

không gian hiện đại và có mật độ đi lại cao. 

 

NHỮNG NƠI CHỐNG CHỈ ĐỊNH: 

 

Thực tế, mọi vị trí đều có thể sử dụng ván sàn 

tre. Tuy nhiên, để giữ màu sắc và độ bền của 

sản phẩm đƣợc lâu hơn, các chuyên gia về vật 

liệu và cả những nhà sản xuất ván sàn tre ở 

những nơi ẩm ƣớt nhƣ: phòng tắm, các khu vực 

bếp, các nơi nƣớc mƣa có thể tạt vào… và 

những nơi ít đƣợc quan tâm nhƣ: hầm, nhà xe... 

 

LƢU Ý SỬ DỤNG VÀN SÀN TRE: 

 

Để đảm bảo độ bám dính và chất lƣợng sàn tre, 

thƣờng khi thi công cần kiểm tra tiêu chuẩn về 

độ ẩm, độ khô ráo của sàn bê tông và tƣờng 

cũng phải khô mới có thể lắp đặt ván sán tre. 

Bên cạch đó, mặt sàn bê tông cũng phải đƣợc 

xử lý bằng phẳng. 

 

Bề mặt đƣợc phủ lớp sơn bóng có khả năng hạn 

chế thấm nƣớc và chịu trầy xƣớc. Tuy vậy, bạn 

cần tránh để sàn tre tiếp xúc với nƣớc thƣờng 

xuyên. Có tính dễ lau chùi nên không cần phải 

dùng hóa chất để tẩy rửa vì có thể làm hƣ hỏng 

lớp sơn bóng trên mặt sàn. Nếu sử dụng hóa 

chất cần pha loảng theo hƣớng dẫn hoặc dùng 

các loại chất tẩy rửa chuyên dùng cho sàn gỗ. 

Tốt nhất chỉ nên dùng vải lau, chổi lông gà hay 

máy hút bụi để làm sạch sàn nhà. 
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Sàn tre khá nhạy cảm với những vật nhọn 

chẳng hạn nhƣ cát, giày cao gót và cả móng 

chân thú nuôi trong nhà. Nên lót thảm ở khu 

vực bếp, chỗ ra vào sàn nƣớc để hạn chế nƣớc 

văng vào sàn; ngoài cửa ra vào để ngăn cát, bụi 

bám vào sàn tre bên trong. Thảm trải nên chọn 

loại không bị lem màu để tránh bám màu vào 

sàn tre cũng nhƣ hạn chế chọn thảm thô dễ gây 

trần xƣớc sàn tre. 

 

Màu sắc của ván sàn tre là màu tự nhiên kết 

hợp với công nghê gia nhiệt tạo ra. Vì không sử 

dụng công nghệ màu nên ván sàn tre không 

phai màu. Sau thời gian sử dụng, nếu ván sàn 

tre có trầy xƣớc nhẹ, có thể dùng các loại dầu 

hoặc sơn chuyên dùng cho sàn gỗ để khắc phục. 

Nếu bị trầy xƣớc nhiều, có thể chà nhám và sơn 

lại dễ dàng. 

 

Hiện nay, thị trƣờng còn có loại ván sàn tre 

công nghiệp (không phải 100% tre) . Sàn tre 

công nghiệp thƣờng đƣợc thiết kế gồm 3 lớp: 

lớp tre dày 2mm, lớp chịu lực MDF hoặc lớp gỗ 

dán và lớp giấy cân bằng lực. Thƣờng loại này 

đƣợc sản xuất theo đơn đặt hàng phù hợp với 

một số thị trƣờng và nhằm giảm giá thành sản 

phẩm. Tuy nhiên sàn tre công nghiệp ít đƣợc ƣa 

chuộng ở thị trƣờng Việt Nam./. 
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