
VGA-12C VGA-01C VGA-02C
980*98*12mm 960*96*15mm 960*96*15mm
540.000đ/m2 610.000đ/m2 700.000đ/m2

Kích thước: 920*130*14mm
850.000đ/m2

VDA-03C VDA-03N VDA-03T

Kích thước: 1850*130*14mm 1.200.000đ/m2
Kích thước:  920*130*14mm 1.025.000đ/m2

VPA-04S VPA-04B VPA-04A

VPA-04W VPA-04L VPA-04V

Phào tre ép khối (1850*92*14mm) 120.000đ/md
110.000đ/mdChi phí thi công tại Hà Nội (Lắp nổi)

Chi phí thi công tại Tp HCM - ĐN - HP 130.000đ/m2

Phào tre ép khối (1850*92*14mm) 120.000đ/md
110.000đ/mdChi phí thi công tại Hà Nội (Lắp nổi)

Chi phí thi công tại Tp HCM - ĐN - HP 130.000đ/m2

Phào tre ép nan (1900*80*15mm) 100.000đ/md
110.000đ/mdChi phí thi công tại Hà Nội (Lắp nổi)

Chi phí thi công tại Tp HCM - ĐN - HP 130.000đ/m2

VTA-18DW VTA-18DV VTA-18DN

VTA-18CW VTA-18CV VTA-18CN
Kích thước: 1850*137*18mm 

1.800.000đ/m2
500.000đ/m2Chi phí thi công (ước tính)

(Bamboo’Ali sẽ tính toán hao hụt và làm dự toán sau khi khảo sát thực tế)

GOLD’ALI

DIAMOND’ALI

Sàn tre ép nan thể hiện được vẻ đẹp tự nhiên của cây 
tre, bề mặt sàn hoàn thiện sẽ nổi bật bởi sự phân bố các 
mắt tre ngẫu nhiên và độc đáo. Sản phẩm phù hợp lắp 

đặt tại các khu vực có cường độ đi lại vừa phải như hộ gia 
đình, phòng khách sạn, phòng tập Gym, Aerobic...

Trọng lượng riêng của sàn tre ép khối đạt tới 1.100-1200 
kg/m3 và cứng gấp 2 lần so với gỗ Sồi. Không những được 

sử dụng rộng rãi trong hộ gia đình, sàn tre Diamond’Ali 
phù hợp để sử dụng ở những nơi có mật độ đi lại cao như 

văn phòng, nhà hàng, khách sạn, showroom... … 

Sàn tre Pearl’Ali được sản xuất theo công nghệ ép khối gia 
tăng cường lực, đạt những tính năng vượt trội về chiều 

dài, độ cứng, tính ổn định. Bề mặt được xử lý thủ công và 
sơn hoàn thiện tạo họa tiết tương tự sàn gỗ tự nhiên (gỗ 

Hương, gỗ Óc Chó, gỗ Chiêu Liêu...). Sàn tre Pearl’Ali là sản 
phẩm thay thế sàn gỗ tự nhiên hoàn hảo nhất.

PEARL’ALI

XTREM’ALI

Vật liệu tre ngoài trời được sản xuất bằng công nghệ 
ép nóng, nén sợi tre dưới áp lực cao kết hợp với keo 
kết dính chuyên dụng giúp gia tăng độ cứng, tính ổn 

định, độ bền và đặc biệt khả năng ngăn cản côn 
trùng, mối mọt tốt trong khi vẫn giữ được vẻ đẹp tự 

nhiên cũng như cấu trúc của vật liệu tre.

HÀ NỘI
B18-12 Violet 2, Vinhomes Gardenia, Hàm Nghi, HN
Tel: (024) 39 11 22 88
Hotline: 0986 066 605

HẢI PHÒNG
688 Trường Chinh, Quận Kiến An, Hải Phòng 
Tel: (0225) 664 24 68
Hotline: 0983 270 083

ĐÀ NẴNG
67A Đường 2/9, Quận Hải Châu, Đà Nẵng 
Hotline: 0965 449 585

TP HỒ CHÍ MINH
Số 42 Trần Quý Khoách, P Tân Định, Q1, HCM
Tel: (028) 6291 5259
Hotline: 0911 666 605
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Biệt thự Đồi Thiền | Flamingo Đại Lải Resort
Diện tích: 700m2
Sản phẩm: VTA-18DN | sàn tre ngoài trời màu đen


