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Cấu tạo của sàn gỗ Newsky: 
+ Lớp tạo bề mặt phenofilm trong suốt giúp ổn định, bề mặt, 
chịu được yếu tố khắc nghiệt của thời tiết, chống bạc mầu, 
chống xước, chống cháy, chống va đập và chống trơn trượt. 

+ Lớp Melamine tạo vân gỗ tự nhiên, phong phú về mầu 
sắc. 

+ Lớp HDF cốt sàn chịu lực chính, không hút ẩm được ép từ 
sợi tự nhiên, dưới áp lực cao, có khối lượng riêng 
850kg/m3, đạt tiêu chuẩn E1. 

+ Dưới cùng là lớp phim tạo sự cân bằng, giúp ổn định bề 
mặt, không mối mọt cong vênh trong môi trường có độ ẩm. 

Ngoài 4 lớp chính, sàn gỗ Newsky còn được cấu tạo bởi hèm và lớp chống thấm đặc biệt phủ đều 
xung quanh 4 cạnh của tấm sàn. 

Tất cả các tấm được ép với nhau dưới áp lực cao (>1000kg/cm2) tạo thành một khối đồng nhất, 
vững chắc.  

Sử dụng sàn gỗ công nghiệp Newsky bạn sẽ cảm nhận được sự hài 
lòng bởi: 
- Bộ sưu tập đa dạng về mẫu mã, đồng đều về mầu sắc và khả năng chống mài mòn gấp 30 lần so 
với sàn gỗ tự nhiên. 

- Hoa văn đẹp giống với vân gỗ tự nhiên mà còn đa dạng về mẫu mã, màu sắc, có khả năng chống 
cháy, không cong vênh, mối mọt, thích ứng cao với sự thay đổi của thời tiết. 

- Sản phẩm sàn gỗ newsky được bảo hành 10 năm trở 

- Sàn gỗ công nghiệp mang lại sự ấm áp vào mùa đông và thoáng mát vào mùa hè. 

Không như thảm trải sàn, sàn gỗ công nghiệp không gây ra các bệnh về đường hô hấp cho 
trẻ em vì chúng không phát tán bụi nhỏ vào không gian sống của bạn. 
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C‐Class: 
Sự hài hoà, tinh tế, là dòng sản phẩm thân thiện với môi trường, đa dạng về mầu sắc với nhiều kiểu 
vân gỗ khác nhau giúp cho việc lựa chọn dễ dàng mang đến vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà của 
bạn. Sản phẩm được sử dụng phổ biến cho văn phòng, các phòng ở gia đình. 
Thông số sản phẩm 
    * Kích thước (mm): (W)196 x (L)1215 x (H)8.3 
    * Trọng lượng: 1,75kg ± 0.1 
    * Bảo hành: 15 năm (chi tiết xem phần thời hạn bảo hành) 
    * Tấm/hộp: 10 tấm 
    * Tấm/m2: 4,1992 tấm 
    * m2/hộp: 2,3814 m2 
    * Độ chống mài mòn: AC3 
    * HDF Tiêu chuẩn: E1 

 
C102 Sưa Trắng 

 
C412Thuỷ Tùng Vân nam 

 
C416, Sồi đỏ Rustic 

 

 
C418, Tếch Ấn Độ 

 
C420, Tếch Java 

 
C425, Huynh đàn VN 

 
C426 Hồ đào Bắc Mỹ 

 
C427 Anh đào đỏ 

 
C428 Gỗ táo Đức 
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C7020 Tếch Myanma 

 
C704 Sưa đỏ 

 

E‐Class: 
Sang trọng và lịch lãm, hiện đại và thời trang, E-class là dòng sản phẩm nổi trội của Newsky với độ 

bóng cao và trang nhã. Đây là loại sàn có nhiều ưu điểm, tinh xảo và hấp dẫn. E-class có bề mặt gỗ 

trung thực, tự nhiên, các chi tiết sắc nét mang lại hiệu ứng đặc biệt với ánh  sáng, đẹp và hấp dẫn 

như gỗ tự nhiên. E-class sẽ mang lại vẻ đẹp ấn tượng cho phòng trong gia đình, khách sạn… 

Thông số sản phẩm 

    * Kích thước (mm): (W)130 x (L)808 x (H)12.3 

    * Trọng lượng: 1.15kg± 0.05 

    * Bảo hành: 10 năm (chi tiết xem phần thời hạn bảo hành) 

    * Tấm/hộp: 20 tấm 

    * Tấm/m2: 9,5202 tấm 

    * m2/hộp: 2,1008m2 

    * Độ chống mài mòn: AC2 

    * HDF Tiêu chuẩn: E1 

 
E401 Sồi vàng Canada 

 
E402, Panga Châu Phi 
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E405, Anh đào Brazil 

 
E407, Tếch Myanma 

M‐Class: 
Bền vững và độc đáo, là dòng sản phẩm ổn định và bền vững của Newsky. Với độ dầy 12mm, bề 

mặt chịu được mài mòn cấp AC4, Class 32 (theo tiêu chuẩn châu Âu) nên cường độ chịu lực của M- 

Class rất cao. Được thiết kế đặc biệt, M- Class thích hợp sử dụng cho các khu vực công cộng như 

sàn thể thao, sàn nhà hàng, cửa hàng, trung tâm thương mại… 

Thông số sản phẩm 

    * Kích thước (mm): (W)130 x (L)808 x (H)12.3 

    * Trọng lượng: 1.15kg ± 0.05 

    * Bảo hành: 15 năm (chi tiết xem phần thời hạn bảo hành) 

    * Tấm/hộp: 22 tấm 

    * Tấm/m2: 9,5202 tấm 

    * m2/hộp: 2,3108m2 

    * Độ chống mài mòn: AC4 

 
M601: Hồ đào Texas 

 
M602: Sồi Canada 
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M603: Tếch Vua 

 
M604: Sồi Denver 

 
M606, Sồi Rustic 

 

T‐class: 
Sự lựa chọn hoàn hảo cho phòng tắm. Các loại sàn gỗ thông thường không thể sử dụng trong phòng 

tắm, vì đây là nơi có độ ẩm cao. Với Newsky, không gì là không thể! Chúng tôi đã tạo ra những sản 

phẩm ván sàn sử dụng cho phòng tắm với khả năng siêu chịu nước. Giờ đây, những khách hàng yêu 

thích vẻ đẹp tự nhiên của vân gỗ hoàn toàn được đáp ứng nhờ có sản phẩm ván sàn dùng trong 

phòng tắm của Newsky. 

Thông số kỹ thuật: 

    * Kích thước (mm): (W)191 x (L)1200 x (H)8.5 

    * Trọng lượng: 1,70kg ± 0.1 

    * Bảo hành: 15 năm (chi tiết xem phần thời hạn bảo hành) 

    * Tấm/hộp: 10 tấm 

    * Tấm/m2: 4,3630 tấm 

    * m2/hộp: 2,2920m2 

    * Độ chống mài mòn: Chống trơn 
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T001: Sồi trắng 

 
T002: Tếch Thái Lan 

 
T004: Sồi vàng 

 
T006: Gỗ Thích 

K‐class: 
Đưa cả thế giới cổ tích vào không gian dành cho bé. Sản phẩm ván sàn gỗ dành riêng cho trẻ em 

của Newsky, với những hình ảnh vui nhộn, sống động từ các bộ phim hoạt hình nổi tiếng hay trong 

các câu truyện cổ tích được in trực tiếp lên bề mặt sàn gỗ, tạo cho bé một không gian sống và học 

tập lành mạnh, khơi dậy trí tưởng tượng của trẻ. 

Thông số sản phẩm 

    * Kích thước (mm): (W)196 x (L)1215 x (H)8.3 

    * Trọng lượng: 1,75kg ± 0.1 

    * Bảo hành: 10 năm (chi tiết xem phần thời hạn bảo hành) 

    * Tấm/hộp: 10 tấm 

    * Tấm/m2: 4,1992 tấm 

    * m2/hộp: 2,3814m2 

    * Độ chống mài mòn: AC3 

    * HDF Tiêu chuẩn: E1 
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K- Bạch Tuyết 

 
K - Mickey 

  
K - Tom K - Jerry 
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