
Quy cách (mm)

dài x rộng x dày
1 C428 1215x196x8.3 Gỗ Táu Đức

Sử dụng trong văn phòng và gia 

đình

Chống thấm, chống ướt

Chống nồm, đổ mồ hôi khi đổi 

mùa 

Cốt gỗ siêu cứng 

Trọng lượng: 1,75kg±0,1

Độ chống mài mòn: AC3

HDF tiêu chuẩn: E1

185.000 152.000

2 G402 810x126x12.3 Óc chó

Độ bền cao

Độ chống mài mòn: AC4

Trọng lượng 1,15 Kg

HDF tiêu chuẩn: E1

229.000 192.000

3 G601 810x126x12.3 Bưởi vàng

Độ bền cao

Độ chống mài mòn: AC4

Trọng lượng 1,15 Kg

HDF tiêu chuẩn: E1

229.000 192.000

Mã hàng
Giá 

thường

VNĐ/m2

Công ty TNHH Dịch vụ Hàng hóa trực tuyến GOOS

GOOS Co., Ltd 

ĐC: P 22.07, Toà nhà Vimeco, Đường Phạm Hùng, Q.Cầu Giấy, Hà nội

ĐT: + 84-4-3773 7548                           Fax: +84-4-3773 5834

Website: http://choxaydung.vn                Email: sale@choxaydung.vn

Giá bán

VNĐ/m2

(Áp dụng từ ngày 15/06/2010

GIẢM GIÁ SÀN GỖ NEWSKY THANH LÝ - CÔNG NGHỆ ĐỨC

STT

Từ ngày 15/06 đến ngày 31/06/2010, Chúng tôi thanh lý một số mã hàng Newsky tồn kho. Giá hấp dẫn, số lượng 

có hạn, Kính mong quí khách hàng hưởng ứng.

Chú ý: 

-  Đã bao gồm chi phí lắp đặt và hoàn thiện + xốp  đệm; chưa tính Phào, Nẹp

- Miễn chi phí vận chuyển trong nội thành Hà Nội với đơn hàng trên 30m2.

- Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 5%

Mô tả Hình ảnh



4 G602 810x126x12.3 Tuyết tùng Bắc Âu

Độ bền cao

Độ chống mài mòn: AC4

Trọng lượng 1,15 Kg

HDF tiêu chuẩn: E1

229.000 192.000

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 lên và thời gian đáp ứng bảo hành trong vòng 24h.

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

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 đ ều 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. 

GOOS hướng tới cải thiện hệ thống phân phối, cắt giảm giá thành sản phẩm.

Chúng tôi luôn sẵn sàng để các bạn gửi trọn niềm tin.


