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GIỚI THIỆU GỖ YÊN SƠN 
Công ty cổ phần Yên Sơn được thành lập năm 2002, có lĩnh vực hoạt động trong chế biến lâm sản. 
Sản phẩm chủ yếu là các loại ván sàn gỗ, phào mỹ nghệ dùng trong trang trí nội thất để xuất khẩu. 

Với dây chuyền thiết bị công nghệ hiện đại, tự động hoá cao, sản phẩm của Công ty quy tụ được 
những điểm ưu việt nhất và đã khẳng định được vị thế trên trong và ngoài nước: 

- Dây chuyền sản xuất thô của Công ty Holyteck với công nghệ hút sấy chân không cho phép 
sản phẩm không hút nước trở lại, có độ ổn định cao. 

-  Dây chuyền xử lý bề mặt của Nhật bản cho sản phẩm có độ cứng bề mặt đạt tiêu chuẩn cao, 
không mài mòn, chống xước, chậm cháy mà vẫn giữ được vẻ tự nhiên của vân gỗ. 

- Sử dụng 100% nguyên liệu nhập khẩu, dưới sự giám sát chặt chẽ của chuyên gia Nhật bản. 

- Toàn bộ các liên kết sử dụng keo National của Mỹ, Cabond của Nhật, đạt tiêu chuẩn quốc tế 
về đảm bảo sức khoẻ không độc hại, bền vững trước thời tiết và tác động khắc nhiệt từ bên 
ngoài 

Về sản phẩm Gỗ Yên Sơn 
- Được xử lý tẩm sấy chống mối mọt, cong vênh, co ngót. Sử dụng công nghệ hút sấy chân 

không, đảm bảo sản phẩm không bị hút nước trở lại. 

- Bề mặt gỗ được cứng hoá, xử lý chậm cháy trước khi được sơn 

- Sơn UV 3 lớp tăng cường độ bền cứng bề mặt, chống mài mòn, chống xước mà vẫn giữ đượ 
nét tự nhiên và vẻ đẹp sang trọng của vân gỗ. 

- Chủng loại gỗ phong phú: Gỗ Teak, Giáng Hương (Karin), Căm xe (Pyinkado) nhập 
khẩu từ Lào và Myanmar; gỗ Sồi đỏ (Red Oak), sồi trắng (White Oak), tần bì (Ash), 
thích (maple) nhập khẩu từ Ukraina; Gỗ thông (Larch pine) nhập khẩu từ Nga; Gỗ Dẻ gai 
(Beech) nhập khẩu từ Rumania. 
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Ưu điểm của sàn gỗ 
 Tạo nét sang trọng cua ngôi nhà 

 

 Đem lại sự ấm áp 
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 Và gẫn gũi với thiên nhiên. 

SÀN GỖ SOLID 
 Kết cấu: Là sản phẩm nguyên thanh, bao gồm mặt trên, mặt dưới (mặt đáy), mộng âm, mộng 

dương theo chiều dọc và hai đầu của thanh ván sàn. 

 Mặt đáy được tạo các rãnh: rộng 5-10 mm; sâu: 2-4 mm 

 Nhăm mục giảm tối đa sự cong vênh của sàn khi tiếp xúc với môi trường ẩm, hoặc ván sàn 
có xu hướng hút nước trở lại. Với ván sàn solid thường có kích thước: 
15x75/90/120x450/600/750/900/1200/1820 mm  

 Mặt trên: nhẵn phẳng, độ thẩm mỹ cao, it khuyết tật, vân thớ đẹp, bề mặt được trang sức bởi 
sơn PU hoặc UV(Sơn UV rullo hoặc UV cán màng), hiện nay sàn gỗ tự nhiên thường được 
sơn với độ bóng 30-40% độ mờ từ 60-70%, độ cứng từ H2-H5. 

 Mặt đáy: quan trọng nhất là phẳng, không nhất thiết phải nhẵn, chấp nhận một số khuyết tật 
nhỏ như lỗ mọt, mắt chết với đường kính nhỏ < 10 mm nhưng phải sửa vá, chấp nhận tồn tại 
vết đen…, được phủ một lớp sơn lót UV hoặc PU nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập 
trở lại của nước hoặc hơi ẩm, giảm cong vênh, co ngót. 

Giáng Hương(Karin) 
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Căm xe (Pyinkado) 

 

Sồi trắng(White Oak) 

 

SÀN GỖ GHÉP NGANG – FJ 
 Kết cấu: Là sản phẩm ván sàn gồm các thanh có chiều rộng, chiều dày bằng nhau, chiều dài 

của thanh ván sàn thường được ghép nối dài liên kết với nhau nhờ mộng (dạng răng lược, 
ngón) và keo. 

 Bao gồm mặt trên, mặt đáy, mộng âm, dương theo chiều dọc và hai đầu của thanh ván sàn. 
Mặt đáy được tạo các rãnh: rộng 5-10 mm; sâu: 2-4 mm 

 Nhăm mục giảm tối đa sự cong vênh của sàn khi tiếp xúc với môi trường ẩm, hoặc ván sàn 
có xu hướng hút nước trở lại. Với ván sàn FJ thường có kích thước: 15x90/120x1820 mm  

 Mặt trên: nhẵn phẳng, độ thẩm mỹ cao, it khuyết tật, vân thớ đẹp, bề mặt được trang sức bởi 
sơn PU hoặc UV(Sơn UV rullo hoặc UV cán màng), hiện nay sàn gỗ tự nhiên thường được 
sơn với độ bóng 30-40% độ mờ từ 60-70%, độ cứng từ H2-H5. 

 Mặt đáy: quan trọng nhất là phẳng, không nhất thiết phải nhẵn, chấp nhận một số khuyết tật 
nhỏ như lỗ mọt, mắt chết với đường kính nhỏ < 10 mm nhưng phải sửa vá, chấp nhậntồn tại 
vết đen…, được phủ một lớp sơn lót UV hoặc PU nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập 
trở lại của nước hoặc hơi ẩm, giảm cong vênh, co ngót. 
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Giáng Hương (Karin) - Sồi trắng (White Oak) - Tần bì (Ash) - Giẻ gai (Beech)- Gỗ Thích (Maple) 

 

SÀN GỖ GHÉP ĐA CHIỀU – FJL 
 Kết cấu: Là sản phẩm ván sàn gồm các thanh cơ sở có chiều rộng, chiều dài nhỏ hơn chiều 

dài, chiều rộng của thanh ván sàn thông thường được bào nhẵn các cạnh  sau đó được ghép 
nối dài, nối rộng liên kết với nhau nhờ mộng (dạng răng lược, ngón theo chiều dài) và keo. 

 Bao gồm mặt trên, mặt đáy, mộng âm, dương theo chiều dọc và hai đầu của thanh ván sàn. 
Mặt đáy được tạo các rãnh: rộng 5-10 mm; sâu: 2-4 mm 

Chợ xây dựng http://www.choxaydung.vn   Page 6 

 



 Nhăm mục giảm tối đa sự cong vênh của sàn khi tiếp xúc với môi trường ẩm, hoặc ván sàn 
có xu hướng hút nước trở lại. Với ván sàn FJ thường có kích thước: 15x120/150x1820 mm  

 Mặt trên: nhẵn phẳng, độ thẩm mỹ cao, it khuyết tật, vân thớ đẹp, bề mặt được trang sức bởi 
sơn PU hoặc UV(Sơn UV rullo hoặc UV cán màng), hiện nay sàn gỗ tự nhiên thường được 
sơn với độ bóng 30-40% độ mờ từ 60-70%, độ cứng từ H2-H5. 

 Mặt đáy: Quan trọng nhất là phẳng, không nhất thiết phải nhẵn, chấp nhận một số khuyết tật 
nhỏ như lỗ mọt, mắt chết với đường kính nhỏ < 10 mm nhưng phải sửa vá, chấp nhậntồn tại 
vết đen…, được phủ một lớp sơn lót UV hoặc PU nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập 
trở lại của nước hoặc hơi ẩm, giảm cong vênh, co ngót. 
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Gỗ Teak - Căm xe (Pyinkad) - Giáng Hương (Karin) - Giẻ gai (Beech) - Sồi trắng (White Oak) 

SÀN GỖ ENGINEERED 
 Kết cấu: Là một loại ván sàn gỗ tự nhiên đượ sản xuất ra bao gồm mặt trên, mặt dưới (mặt 
đáy) và mộng âm, mộng dương theo chiều dọc và hai đầu của thanh ván sàn. Kết cấu sản 
phẩm bao gồm hai lớp  mặt và đáy. 

 Lớp mặt: là lớp gỗ quý có chiều dày từ 1,5 -3 mm, chiều rộng bằng chiều rộng của thanh 
ván sàn, ít khuyết tật nhất và chất lượng ván cao nhất. 

 Lớp đáy: là lớp ván nền được sản xuất từ gỗ rừng trồng ghép nối rộng và nối dài hoặc ván 
dán, ván HDF…có chiều dày từ 13,5-13,7 mm. Mặt đáy được tạo các rãnh: rộng 5-10 mm; 
sâu: 2-4 mm. được sấy với đội ẩm <12% 

 Nhăm mục giảm tối đa sự cong vênh của sàn khi tiếp xúc với môi trường ẩm, hoặc ván sàn 
có xu hướng hút nước trở lại. Với ván sàn engener thường có kích thước: 
15x90x600/750/900 mm  

 Mặt trên: Lơp mặt được chọn với yêu cầu khắt khe, nhất, được xẻ, lạng ra thành tấm mỏng 
dày từ 1.3-1,5 mm  

 Bề mặt ít khuyết tật, không được nứt vỡ, vết đen màu sắc vân thớ đồng đều. Giá trị thẩm mỹ 
cao hơn sản phẩm Solid 

 Mặt đáy: Quan trọng nhất là phẳng, không nhất thiết phải nhẵn, chấp nhận một số khuyết tật 
nhỏ như lỗ mọt, mắt chết với đường kính nhỏ < 10 mm nhưng phải sửa vá, chấp nhận tồn tại 
vết đen…, được phủ một lớp sơn lót UV hoặc PU nhằm mục đích ngăn chặn sự xâm nhập 
trở lại của nước hoặc hơi ẩm, giảm cong vênh, co ngót. 

PHỤ KIỆN 

Thanh bo viền: 
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Len tường 

 

Xốp lót 

 

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG 

Thi công theo cách thông thường: 
- Xốp cách ẩm (lót dưới) 

- Nilon 

- Keo 

- Đinh vít 
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Thi công theo đặc biệt 1: 
- Cao su mềm 3 mm (lót dưới) 

- Nilon 

- Keo 

- Đinh vít 

Thi công theo đặc biệt 2: 
- Khung xương gỗ lim - Lớp đệm dưới 

- Nilon 

- Keo 

- Đinh vít 
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