
Bảng giá sàn gỗ siêu chịu nước 2021-2022 
Bảng giá sàn gỗ công nghiệp siêu chịu nước, thông tin dòng sàn gỗ 
chịu nước mới nhất 2021-2022 do Gia Hoàng cung cấp khách hàng tham 
khảo. 
BẢNG GIÁ SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SIÊU CHỊU NƯỚC CÁC LOẠI - BÁO GIÁ 2021-2022 
 
 
Dòng sàn gỗ công nghiệp hiện nay được sự quan tâm của rất nhiều khách , Sàn gỗ Gia Hoàng xin 
công bố thông tin và giá sàn gỗ các dòng siêu chịu nước nội bật và chất lượng nhất hiện nay. Chi 
tiết về sản phẩm, chế độ bảo hành đặc biệt cùng dự toán chi phí tạm tính cơ bản mang tính tham 
khảo. Bảng giá sàn gỗ siêu chịu nước 2021-2022 có giá trị từ 4-2021 đến khi có công bố mới 
nhất. 
 

 
Bảng giá sàn gỗ công nghiệp siêu chịu nước 2021-2022 
  

1. Sàn gỗ công nghiệp siêu chịu nước 
 

nói về sàn gỗ công nghiệp công nghệ cao tích hợp khả năng chịu nước vượt trội nâng cao chất 
lượng cũng như công năng sử dụng của sản phẩm đúng mục đích, để khắc phục nhược điểm của 
gỗ khi tiếp xúc nước. Mỗi hãng sàn gỗ có những bí khuyết khác nhau như : Thay đổi chất liệu 
bột gỗ tự nhiên bằng các loại gỗ có khả năng chịu nước tốt, Gia tăng độ ép nén của cốt gỗ HDF, 



tăng cường lớp bề mặt và phủ lớp chống nước xung quanh sản phẩm .....v..v.. theo cơ chế an toàn 
cho người sử dụng. Gia tăng khả năng chịu nước của sàn gỗ. 
 
2. Chi tiết chế độ bảo hành của các dòng sàn gỗ siêu chịu nước: 
 
Các dòng sản phẩm sàn gỗ công nghiệp siêu chịu nước được sắp xếp từ bản tiết kiệm đến bản 
cao cấp. Chỉ xét riêng về dòng gỗ công nghiệp được ưa chuộng và đánh giá chất lượng hiện hành 
: 
  
I.Sàn gỗ công nghiệp chịu nước Povar Việt Nam - Sàn gỗ cốt xanh siêu chịu nước: 
 
Là dòng sản xuất nội địa, sở hữu dòng cốt HDF GREEN siêu chịu nước, được đón nhận mạnh 
mẽ nhờ tối ưu về thiết kế, Sàn gỗ Povar dựa trên các mẫu mã sàn gỗ tự nhiên được ưa thích để 
đưa ra bộ sưu tập của mình. 
 

 
Giá sàn gỗ chịu nước Povar VN công bố 225.000 vnđ/m2 
 
Chế độ bảo hành của sàn gỗ Povar là 15 năm. 
Giá vật tư công bố : 225.000 vnđ cho một mét sàn gỗ Povar cốt xanh siêu chịu nước. 
Kích thước: 1225 x 132 x 8 mm | 1223 x 128 x 12mm 
Xem thêm: Mẫu mã sàn gỗ Povar 8mm | Thương hiệu sàn gỗ Povar 
Tiêu chuẩn chất lượng: Trung tâm đo lượng chất lượng VN chứng nhận chất lượng và độ an 
toàn của sản phẩm sàn gỗ Povar. 
  
II.Sàn gỗ siêu chịu nước Thaixin cốt xanh - Made In Thailand: 



 
Sàn gỗ Thái Lan có mặt tại thị trường Việt Nam hơn 10 năm được sự đánh giá cao thực tế từ 
người dùng, Năm 2019 cải cách về công nghệ mẫu mã, đưa sàn gỗ Thaixin vào hệ sàn gỗ siêu 
chịu nước nổi bật là cải cách cốt HDF lõi xanh siêu chịu nước.  
 

 
Sàn gỗ Thaixin cốt xanh siêu chịu nước - Made In Thailand - 295.000 vnđ/m2 
 
Chế độ bảo hành sàn gỗ Thaixin: 15 năm | Bảo hành ngập nước 200 giờ ( cam kết trên phiếu 
bảo hành ) 
Giá vật tư bản 8mm công bố: 295.000 vnđ/m2 cho một mét vuông sàn gỗ. 
Kích thước: 1205 x 192 x 8 mm | 1205 x 193 x 12mm 
Xem thêm: Mẫu mã sàn gỗ Thaixin | Thương hiệu sàn gỗ Thaixin 
Tiêu chuẩn chất lượng: Thailand Certificate - Chứng chỉ an toàn trung tâm đo lường chất lượng 
tại Việt Nam. 
  
III.Sàn gỗ công nghiệp siêu chịu nước Robina - Made in Malaysia: 
 
Là thương hiệu sàn gỗ cực kỳ nổi tiếng có mặt trên thị trường sớm hơn cả sàn gỗ Thaixin, một 
trong những dòng sàn gỗ gây hiệu ứng tốt, thay đổi tư duy về chất lượng sàn gỗ công nghiệp trên 
thị trường Việt Nam. Với khả năng chịu nước vượt trội, cốt gỗ cứng nhờ nguyên liệu gỗ nhiệt 
đới Đông Nam Á chống mối mọt có bảo hành, Phân khúc giá bình dân giúp Robina là dòng sàn 
gỗ chịu nước có tính phổ biến lớn trên thị trường. 



 
Sàn gỗ chịu nước Robina - Malaysia giá công bố 335.000 vnđ/m2 
 
Chế độ bảo hành sàn gỗ Robina: Cam kết độ trương nở < 8% khi ngập nước 24h - BẢO 
HÀNH MỐI MỌT 15 NĂM. 
Giá vật tư bản 8mm công bố: 335.000 vnđ cho một mét sàn gỗ Robina 8mm bản lớn. 
Kích thước bản 8mm: 1283 x 193 x 8 mm (bản lớn không rãnh 4V) | 1283 x 115 x 8 mm (Bản 
nhỏ rãnh 4V) 
Kích thước bản 12mm: 1283 x 193 x 12mm  - 1283 x 115 x 12mm 
Tiêu chuẩn chất lượng: Malaysia Certificate - Viet Nam Certificate - Singapore Certificate 
Xem thêm: Thương hiệu sàn gỗ Robina | Mẫu mã sàn gỗ Robina 
  
IV.Sàn gỗ công nghiệp cao cấp siêu chịu nước đến từ ĐỨC - EGGER AQUA+: 
 
Nếu được hỏi về sàn chịu nước tốt nhất thì đương nhiên là đây. Sản phẩm cao cấp nhập khẩu 
Châu Âu nổi tiếng trên toàn thế giới, có mặt và phổ biến trên các nước công nghiệp mạnh như : 
Mỹ, Nga, Anh, Aus..v...v.. được cả thế giới công nhận về chất lượng. Là dòng sàn gỗ công 
nghiệp cao cấp bán chạy nhất tại Việt Nam ngay sau lần ra mắt chính thức năm 2016 đến tận 
nay. 
 



 
Sàn gỗ siêu chịu nước cao cấp Egger - Made In Germany giá 485.000 vnđ/m2 
 
Chế độ bảo hành sàn gỗ Egger Aqua +: Bảo hành rủi ro hư hỏng do ngập nước vĩnh viễn. Cam 
kết pháp lý trên phiếu bảo hành. 
Giá vật tư công bố: 485.000 vnđ cho một mét sàn gỗ Egger Aqua + . Miễn phí vận chuyển lắp 
đặt nội thành trên 30m2. 
Kích thước Egger Aqua +: 1292 x 193 x 8mm | 1292 x 193 x 12mm 
Tiêu chuẩn chất lượng: EU Certificate hàng loạt chứng chỉ thế giới cùng các giải thưởng danh 
giá về sàn gỗ công nghiệp. 
Xem thêm : Mẫu mã sàn gỗ Egger | Thương hiệu sàn gỗ Egger 
3.Bảng giá sàn gỗ công nghiệp siêu chịu nước 2021-2022 mới nhất : 
  

Thương hiệu Quy cách(mm) Mẫu mã Giá sàn 
gỗ/m2 

Chú 
thích 

POVAR- VN 1225 x 132 x 8 HQ5001-HQ5002-HQ5003-HQ5004-
HQ5505-HQ5006-HQ5007-HQ5008 

225.000VNĐ 4V 

1223 x 128 x 12 SB1202-SB1203-SB1204-SB1205-
SB1206-SB1207-SB1208-SB1209 

320.000VNĐ 4V 

THAIXIN-
THAILAND 

1205 x 192 x 8 VF20649-VF10628-VF10635-
VF10645-VF1066-VF1067-VF20659-
VF1082-VF20644-VF21600-VF3061-
VF10682 

295.000VNĐ   



1205 x 193 x 12 GO10680-GO10681-GO10682-
GO10683-GO10723-GO10629-
GO20601-GO1082 

395.000VNĐ   

ROBINA – 
MALAYSIA 

1283 x 193 x 8 AC22-CE21-O35-O111-O120-O134-
O125-O131-O28-O143-W18-P16-
O144-O145-R213-R221 

335.000VNĐ   

1283 x 115 x 8 O111-O114-O125-0136 350.000VNĐ 4V 
1283 x 193 x 12 O28-O17-T22-W25-P14 465.000VNĐ   
1283 x 115 x 12 W11-W15-T22-T11-O1333-O135-

O134-O132-R211-R215 
500.000VNĐ 4V 

EGGER – 
GERMANY 

1292 x 193 x 8 EPL067-EPL075-EPL080-EPL174-
EPL178-EPL179-EPL180-EPL208 

485.000VNĐ 4V 

1292 x 193 x 12 EPL018-EPL036-EPL101-EPL165-
EPL174. 

685.000VNĐ 4V 

  
Phụ kiện sàn gỗ siêu chịu nước: 
  

Len nẹp nhựa / Laminate 40.000 vnđ - 70.000 
vnđ Mét dài 

Nẹp kim loại ( Nhôm/Đồng) 180.000 - 200.000 vnđ Mét dài 
Tấm lót ( Xốp/Xốp bạc/Tấm cao 
su) 2.000-5.000- thời giá mét 

vuông 
  
4.Phương án tạm tính giá sàn gỗ chịu nước 2021-2022 : 
 
Sau khi chọn được vật tư sàn gỗ công nghiệp chịu nước ưng ý, quý khách hàng có thể tạm tính 
chi phí như sau. Tổng phí tạm tính bao gồm : 

1. (Giá vật tư) X (diện tích) x 5% (hao hụt)  
2. (Chu vi) x (giá len nẹp) x 5% (hao hụt)  - ( Loại len nẹp tuỳ chọn) 
3. Chi phí thi công 22.000 vnđ - 30.000 vnđ x (diện tích) 
4. Phí vận chuyển tính theo giá dịch vụ hiện hành  
5. Xốp bạc - hoặc tấm lót cao su theo giá hiện hành. 

* Với sàn gỗ Egger công trình trên 30m2 nội thành: Chi phí vận chuyển, lắp đặt, xốp bạc được 
miễn phí theo chính sách nhà đại diện EGGER GIA HOÀNG tại Việt Nam. 
* Giá thi công lắp đặt sàn gỗ siêu chịu nước tuỳ thuộc vào số lượng sản phẩm, hình thái mặt 
bằng, vị trí công trình. 
*Hoặc có thể đặt dịch vụ thi công trọn gói công trình, với phương án này khách hàng sẽ có thể 
được ưu đãi hơn rất nhiều và tiết kiệm thời gian tính toán. 
 
5.Dịch vụ - Sản phẩm của sàn gỗ Gia Hoàng: 
  
Nhà đại diện phân phối sàn gỗ siêu chịu nước tại Việt Nam: 
Sàn gỗ Gia Hoàng là đối tác đại diện các hãng sàn gỗ nổi tiếng trên thế giới, áp dụng tuân thủ các 
tiêu chuẩn về thi công lắp đặt, kinh nghiệm và kho hàng đáp ứng chính sách nhà đại diện của : 
Sàn gỗ Povar, Sàn gỗ Thaixin, Sàn gỗ Robina và Sàn gỗ Egger. 



Dịch vụ: 
Tư vấn dòng hàng, khảo sát giao mẫu làm bảng báo giá tạm tính - giao mẫu thực tế tận nơi miễn 
phí. Cung cấp các giấy tờ liên quan về chứng nhận sản phẩm - chính sách - phiếu bảo hành. Thi 
công lắp đặt trọn gói sản phẩm sàn gỗ siêu chịu nước. 
Pháp lý kinh doanh Sàn gỗ Gia Hoàng : 
 
Công ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Gia Hoàng 
MST :0313082804 
Địa chỉ trụ sở chính: 500A Cộng Hoà, Phường 13, Quận Tân Bình, TP. HCM 
Showroom Q2: 327F Lương Định Của, An Phú, Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh. 
Điện thoại: 028.668.29.668 - Hotline 24/7: 0938.38.5505 - 0905.44.55.05 (Mr. Thái) 
Email: kinhdoanh@sangogiahoang.com - Website: https://sangogiahoang.com 
STK giao dịch công ty Gia Hoàng : 0600.99.777.314 Ngân hàng Sacombank chi nhánh Etown 
Cộng Hòa HCMC 
 
  
Câu hỏi thường gặp về sàn gỗ chịu nước 
Sàn gỗ công nghiệp chịu nước là gì ? 
Trả lời: 
Là sản phẩm sàn gỗ công nghiệp sở hữu các công nghệ chịu nước đặc biệt nâng cao khả năng 
chịu nước và công năng sử dụng của sản phẩm. 
Sàn gỗ chịu nước có mấy loại ? 
Trả lời: 
Hiện nay có 4 loại sàn gỗ chịu nước được tin dùng : Povar, Thaixin, Robina và Egger Flooring. 
Sàn gỗ chịu nước hư do nước có được bảo hành ? 
Trả lời: 
Tuỳ theo chính sách của nhà máy sản xuất một số dòng sàn gỗ chấp nhận rủi ro bảo hành hư do 
nước như : Egger và Thaixin. 
Sàn gỗ chịu nước bao nhiêu một mét ? 
Trả lời: 
Tuỳ thuộc vào thương hiệu có giá từ 225.000 vnđ cho đến dòng cao cấp nhất 685.000 vnđ một 
mét sàn gỗ công nghiệp chịu nước. 
Sàn gỗ chịu nước có thể lắp ngoài trời không ? 
Trả lời: 
Sàn gỗ ngoài trời là một dòng khác khác, các gỗ công nghiệp chịu nước chỉ lắp được trong nhà, 
sử dụng đúng cách để đảm bảo chất lượng và chế độ bảo hành của sản phẩm. 

 
 
 


