
Bảng giá sàn gỗ tự nhiên Gia Hoàng 2021-2022 
Bảng giá sàn gỗ tự nhiên mới nhất do công ty sàn gỗ Gia Hoàng cung 
cấp, Giá vật tư sàn tự nhiên, giá phụ kiện và phương pháp tạm tính giá 
hoàn thiện sàn tự nhiên. 
BẢNG BÁO GIÁ SÀN GỖ TỰ NHIÊN - XƯỞNG SÀN GỖ TỰ NHIÊN GIA HOÀNG ( 2021-

2022) 
  

Sàn gỗ tự nhiên từ lâu đời đã luôn mang lại vị thế đẳng cấp và thẩm mỹ mà không một vật liệu 
nào có thể sánh kịp, đáp ứng nhu cầu từ thị trường. Sàn gỗ Gia Hoàng xin báo giá sàn gỗ tự 
nhiên các loại. Được sắp xếp theo sự ưa chuộng của thị trường. Các sản phẩm sàn gỗ tự nhiên do 
xưởng sàn gỗ tự nhiên Gia Hoàng sản xuất. Báo giá có hiệu lực 04-2021 đến khi có công bố mới 
nhất. 
  

 
Danh mục : 

1. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào 
2. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi 
3. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Sồi Mỹ 
4. Báo giá sàn gỗ. tự nhiên Óc Chó Mỹ 
5. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu 
6. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Teak 
7. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương 
8. Chi phí và thi công sàn tự nhiên 
9. Xưởng sàn gỗ Gia Hoàng - dịch vụ 

*Sàn gỗ tự nhiên kĩ thuật có gỗ Sồi và Gỗ Óc Chó 
*Sàn gỗ ốp bậc cầu thang áp dụng tất cả các loại gỗ tự nhiên. 

  
1.Bảng báo giá sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Lào  
 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe là dòng hàng được bán chạy nhất 4 năm liên tiếp trong phân khúc sàn tự 
nhiên. Là một trong ít loại gỗ tự nhiên có màu sắc vân gỗ được ưa chuộng và tính chất gỗ phù 
hợp làm ván sàn. 



 

 
 
 
Báo giá sàn gỗ Căm Xe tự nhiên Gia Hoàng 2021-2022: 
  

Chủng loại Quy cách Giá vật tư 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid 15 x 90 x450 mm 850.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid 15 x 90 x 600 mm 890.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid 15 x 90 x 750 mm 920.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid 15 x 90 x 900 mm 945.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid 15 x 120 x 750 mm 960.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid 15 x 120 x 900 mm 990.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid 17 x 120 x 1000mm 1.350.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe Solid 18 x 120 x 1000 mm 1480.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe FJ  15 x 120 x 900mm 720.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe FJL 15 x 120 x 900 mm 725.000 vnđ/m² 

  
Bảng giá sàn gỗ tự nhiên Căm Xe ốp bậc cầu thang : 
  

Sàn gỗ tự nhiên Căm Xe ốp cầu thang giá hoàn thiện quy cách dày 22mm hình thái tuỳ chỉnh 
giá 3000.000 vnđ – 3.500.000 vnđ/m². 

  
Bảng giá phụ kiện và thi công lắp đặt sàn gỗ tự nhiên Căm Xe 2021-2022 



  
Len gỗ Căm Xe Mét dài 160.000 vnđ/md 
Nẹp kim loại Mét dài 180.000 vnđ/md 
Xốp cố định / tấm lót cao su Met vuông 3000 vnđ - 18.000 vnđ /m² 
Công lắp đặt Mét vuông 120.000 vnđ – 180.000 vnđ/m² 

  
2. Báo gía sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi 2021-2022: 
 
Sàn gỗ Gõ Đỏ có tại Việt Nam thuộc nhóm gỗ quý cấm khai thác, nguyên liệu sàn Gõ Đỏ được 
nhập từ Nam Phi và gia công tại xưởng sản xuất sàn gỗ tự nhiên Gia Hoàng. Sản phẩm có giá trị 
về thẩm mỹ rất cao. Cốt gỗ vững chắc phù hợp làm ván sàn và các đồ nội thất từ gỗ Gõ tự nhiên. 
 

 
 
Báo giá sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi 2021-2022 
  

Chủng loại Quy cách Giá vật tư 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Solid 15 x 90 x 450 mm 830.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Solid 15 x 90 x 600 mm 930.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Solid 15 x 90 x 750 mm 970.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Solid 15 x 90 x 900 mm 1.030.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Solid 15 x 120 x 750 mm 1.040.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Solid 15 x 120 x 900 mm 1.080.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Solid V.I.P 17 x 120 x 1000mm 1.280.000 vnđ/m² 



Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Solid Luxury 18 x 120 x 1000 mm 1.390.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ FJ  15 x 120 x 900mm 760.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ FJL 15 x 120 x 900 mm 760.000 vnđ/m² 

  
Bảng giá phụ kiện sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi: 
  

Len gỗ Gõ Đỏ Nam Phi Mét dài 180.000 vnđ/md 
Nẹp kim loại Mét dài 180.000 vnđ/md 
Xốp cố định / tấm lót cao su Met vuông 3000 vnđ - 18.000 vnđ /m² 
Công lắp đặt sàn Gõ Mét vuông 120.000 vnđ – 180.000 vnđ/m² 

 
 

 
 
Báo giá sàn gỗ tự nhiên ốp bậc cầu thang Gõ Đỏ Nam Phi: 
  

Sàn gỗ tự nhiên Gõ Đỏ Nam Phi ốp cầu thang giá hoàn thiện quy cách dày 22mm hình thái tuỳ 
chỉnh giá 3200.000 vnđ – 3.800.000 vnđ/m² 

  
3. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Gia Hoàng 2020-2021 
 
Tính phổ biến của sàn gỗ tự nhiên SỒI khá cao, vật liệu nhóm màu sáng với vân gỗ rất lôi cuốn 
cùng độ ngả màu tinh tế. Phù hợp với nhiều loại không gian nội thất. Gỗ Sồi cũng được sử dụng 
làm nội thất nhờ độ tinh tế của cốt gỗ phù hợp với khí hậu của Việt Nam. Nguyên liệu sàn gỗ 



Sồi trắng Mỹ ( Oak USA) là nơi cung cấp nguồn nguyên liệu, sàn tự nhiên gia công tại xưởng gỗ 
Gia Hoàng. 
 

 
Bảng giá sàn gỗ tự nhiên SỒI TRẮNG Gia Hoàng 2020-2021: 
  

Chủng loại Quy cách Giá vật tư 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Solid 15 x 90 x450 mm 710.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Solid 15 x 90 x 600 mm 750.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Solid 15 x 90 x 750 mm 780.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Solid 15 x 90 x 900 mm 820.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Solid 15 x 120 x 750 mm 810.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Solid 15 x 120 x 900 mm 910.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Solid V.I.P 17 x 120 x 1000mm 1.150.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi kĩ thuật Engineer (1) 12 x 120 x 900  mm 740.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi kĩ thuật Engineer (2) 15 x 120 x 900 mm 860.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng  FJ  15 x 120 x 900mm 620.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng  FJL 15 x 120 x 900 mm 625.000 vnđ/m² 

 
*(1)  Sàn gỗ tự nhiên Sồi kĩ thuật Engineer (1) Gia Hoàng: Sàn gỗ tự nhiên Sồi kĩ thuật  có mặt 



2.0mm là gỗ Sồi tự nhiên, đáy được làm từ gỗ Bạch Đàn 
*(2) Sàn gỗ tự nhiên Sồi kĩ thuật Engineer (2) Gia Hoàng : sàn gỗ Sồi kĩ thuật có lớp bề mặt 
3.0mm là gỗ Sồi tự nhiên, đáy ghép 9 lớp tự nhiên đa chủng loại đan nhau.Plywood nhập từ 
Nga. 
Bảng giá phụ kiện sàn gỗ tự nhiên Sồi trắng Mỹ: 
  

Len gỗ Sồi trắng ( OAK USA) Mét dài 155.000 vnđ/md 
Nẹp kim loại đồng/nhôm Mét dài 180.000 vnđ/md 
Xốp cố định / tấm lót cao su Met vuông 3000 vnđ - 18.000 vnđ /m² 
Công lắp đặt sàn tự nhiên Sồi Mét vuông 120.000 vnđ – 180.000 vnđ/m² 

  
Sàn gỗ tự nhiên Sồi ốp cầu thang giá hoàn thiện quy cách dày 22mm hình thái tuỳ chỉnh giá 
2.400.000. – 2.800.000 vnđ/m² 

  
4. Giá sàn gỗ tự nhiên Óc Chó ( WALNUT USA): 
 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó hay còn gọi là gỗ Walnut xếp tầm đẳng cấp trong dòng ván sàn tự nhiên. 
Phôi gỗ Óc Chó được nhập từ Mỹ, nhờ về màu sắc đặc biệt tựa màu café sữa ngả vàng nhẹ. Gỗ 
Óc Chó được ưa chuộng trên toàn thế giới. Bất kỳ sản phẩm nội thất nào từ gỗ Óc Chó cũng toát 
lên vẻ đẳng cấp sang trọng cho không gian một cách đặc biệt nhất. 
 

 
 
 
Bảng báo giá sàn gỗ Óc Chó (Walnut USA) 2021-2022 



  
Chủng loại Quy cách Giá vật tư 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut) Solid 15 x 90 x450 mm 970.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut) Solid 15 x 90 x 600 mm 1.120.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut) Solid 15 x 90 x 750 mm 1.220.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut) Solid 15 x 90 x 900 mm 1.310.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut) Solid 15 x 120 x 750 mm 1.330.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut) Solid 15 x 120 x 900 mm 1.590.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut) Solid V.I.P 17 x 120 x 1000mm 1.850.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó kĩ thuật Engineer (1) 12 x 120 x 900  mm 890.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó  kĩ thuật Engineer (2) 15 x 120 x 900 mm 1.080.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut)  FJ  15 x 120 x 900mm   
Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó(Walnut) FJL 15 x 120 x 900 mm   

 
*Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó kĩ thuật Engineer (1) : Lớp bề mặt 2.0mm gỗ Óc Chó ( Walnut ) tự 
nhiên, đáy flywood là gỗ Bạch Đàn Việt Nam. 
*Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó  kĩ thuật Engineer (2): Lớp bề mặt 3.0mm gỗ Óc Chó (Walnut USA). 
Đáy Flywood 9 lớp gỗ tự nhiên các loại nhập từ Nga. 
 
Bảng giá phụ kiện sàn gỗ tự nhiên Óc Chó Mỹ: 
  

Len gỗ Óc Chó(Walnut USA) Mét dài 190.000 vnđ/md 
Nẹp kim loại đồng/nhôm Mét dài 180.000 vnđ/md 
Xốp cố định / tấm lót cao su Met vuông 3000 vnđ - 18.000 vnđ /m2 
Công lắp đặt sàn tự nhiên 
Walnut. 

Mét vuông 120.000 vnđ – 180.000 vnđ/m2 



  
 

 
 
 
Báo giá sàn gỗ Óc Chó tự nhiên ốp bậc cầu thang 2021-2022 
  

Sàn gỗ tự nhiên Óc Chó (Walnut) ốp cầu thang giá hoàn thiện quy cách dày 22mm hình thái 
tuỳ chỉnh giá 3.400.000. – 4.000.000 vnđ/m2 

  
5. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu (Muồng Đen) - Gia Hoàng 2021-2022 
 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu còn tên gọi khác là sàn gỗ Muồng Đen hay sàn gỗ Chiêu Liêu một loại 
vật liệu lót sàn gia công từ cây gỗ Chiu Liu, gỗ rừng nhiệt đới Đông Nam Á có độ cứng vượt 
trội. Cơ bản màu sắc sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu nhìn đen đen. Khi có ánh sáng thực tế sàn đen mờ 
nhưng không làm mất gì vân gỗ và giá trị đặc sắc của loại sàn gỗ đặc sắc này. 



 

 
 
 
Bảng báo giá sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu 2021-2022  
  

Chủng loại Quy cách Giá vật tư 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Solid 15 x 90 x450 mm 940.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Solid 15 x 90 x 600 mm 980.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Solid 15 x 90 x 750 mm 990.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Solid 15 x 90 x 900 mm 1.020.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Solid 15 x 120 x 750 mm 1.000.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Solid 15 x 120 x 900 mm 1.040.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Solid 17 x 120 x 1000mm 1.280.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu Solid 18 x 120 x 1000 mm 1.390.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu FJ  15 x 120 x 900mm 850.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu FJ 15 x 120 x 900 mm 855.000 vnđ/m² 

 
 
 
Bảng báo giá phụ kiện sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu – Chi phí lắp đặt hoàn thiện sàn gỗ 
Chiu Liu 
  

Len gỗ tự nhiên Chiu Liu Mét dài 180.000 vnđ/md 



Nẹp kim loại Mét dài 180.000 vnđ/md 
Xốp cố định / tấm lót cao su Met vuông 3000 vnđ - 18.000 vnđ /m² 
Công lắp đặt Mét vuông 120.000 vnđ – 180.000 vnđ/m² 

  
 
Báo giá sàn gỗ ốp bậc cầu thang gỗ tự nhiên Chiu Liu 2021-2022 
  

Sàn gỗ tự nhiên Chiu Liu ốp cầu thang giá hoàn thiện quy cách dày 22mm hình thái tuỳ chỉnh 
giá 3.400.000. – 3.800.000 vnđ/m². 

  
  
6. Báo giá sàn gỗ tự nhiên Teck ( Giá Tỵ ) - Gia Hoàng 2021-2022 
  
Mong phong cách mạnh mẽ đầy nét phong thuỷ, sàn gỗ tự nhiên Teak nhập khẩu sở hữu màu 
sang tươi vân gỗ nổi. Thẩm mỹ đặc biệt khiến dòng sàn này rất được thị trường Việt Nam ưa 
chuộng. 
  
Bảng báo giá sàn gỗ tự nhiên Teak 2021-2022 

Chủng loại Quy cách Giá vật tư 
Sàn gỗ tự nhiên TEAK Solid 15 x 90 x450 mm 770.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên TEAK Solid 15 x 90 x 600 mm 830.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên TEAK Solid 15 x 90 x 750 mm 850.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên TEAK Solid 15 x 90 x 900 mm 870.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên TEAK Solid 15 x 120 x 750 mm 910.000 vnd/m² 
Sàn gỗ tự nhiên TEAK Solid 15 x 120 x 900 mm 940.000 vnđ/m² 

 
 
Bảng báo giá phụ kiện sàn gỗ tự nhiên TEAK – Chi phí lắp đặt hoàn thiện sàn gỗ TEAK 

Len gỗ tự nhiên TEAK Mét dài 150.000 vnđ/md 
Nẹp kim loại Mét dài 180.000 vnđ/md 
Xốp cố định / tấm lót cao su Met vuông 3000 vnđ - 18.000 vnđ /m² 
Công lắp đặt Mét vuông 120.000 vnđ – 180.000 vnđ/m² 

 
  
7.Báo giá sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương - Gia Hoàng 2021-2022 
 
Sàn gỗ tự nhiên Giáng Hướng, Một loại sàn gỗ được gia công từ cây gỗ quý khá nổi tiếng mà ở 
Việt Nam hầu như ai cũng đã từng nghe về nó ít nhất một lần. Sàn gỗ tự nhiên có giá trị về đẳng 
cấp và thẩm mỹ cực cao, chất gỗ tuyệt vời để gia công thành sản phẩm sàn gỗ lót sàn. 
Bảng báo giá sàn gỗ Giáng Hương tự nhiên cao cấp 2021-2022 

Chủng loại Quy cách Giá vật tư 
Sàn gỗ tự nhiên Hương Solid 15 x 90 x 450 mm 1.550.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Hương Solid 15 x 90 x 600 mm 1.660.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Hương Solid 15 x 90 x 750 mm 1.770.000 vnđ/m² 



Sàn gỗ tự nhiên Hương Solid 15 x 90 x 900 mm 1.880.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Hương Solid 15 x 120 x 750 mm 1.790.000 vnđ/m² 
Sàn gỗ tự nhiên Hương Solid 15 x 120 x 900 mm 1.990.000 vnđ/m² 

  
Bảng báo giá phụ kiện sàn gỗ tự nhiên Giáng Hương – Chi phí lắp đặt hoàn thiện sàn 
gỗ Hương 
  

Len gỗ tự nhiên Hương Mét dài 250.000 vnđ/md 
Nẹp kim loại Mét dài 180.000 vnđ/md 
Xốp cố định / tấm lót cao su Met vuông 3000 vnđ - 18.000 vnđ /m² 
Công lắp đặt Mét vuông 120.000 vnđ – 180.000 vnđ/m² 

  
 
Sàn gỗ ốp bậc cầu thang gỗ Hương dày 22mm-25mm hoàn thiện giá vui 
lòng liên hệ Hotline : 0905.44.5505 ( Mr Hoàng ) 

  
8. Chi phí - thi công hoàn thiện sàn gỗ tự nhiên 
  

• Thi công sàn gỗ tự nhiên cần có chuyên môn cao, dụng cụ hỗ trợ chuyên dụng vì đây 
dòng sàn cao cấp có giá trị lớn. Khi lựa chọn kiểu lắp khách hàng lưu ý chọn loại sàn 
gỗ đúng loại hèm. Sàn gỗ xương cá cần kèm xương cá, sàn gỗ lắp truyền thống cần 
loaị hèm truyền thống. 

• Chi phí sàn gỗ tự nhiên khách hàng có thể tự tạm tính bao gồm : Chi phí vật tư ( x 
diện tích ) + Chi phí thi công ( x diện tích ) + Len & nẹp ( x chu vi ) + tấm lót ( x diện 
tích ) + vận chuyển. Có tham số hao hụt sàn tự nhiên với từng kiểu lắp. Giá thi công 
cũng tuỳ thuộc loại gỗ, quy cách ván sàn, địa hình thi công ...v..v... 
  

  
9. Xưởng sàn gỗ tự nhiên Gia Hoàng  
 
Là đơn vị hoạt động lâu năm trong lĩnh vực gia công sản xuất cùng dịch vụ tư vấn lắp đặt hoàn 
thiện sàn tự nhiên hơn 10 năm nay trên thị trường. Sàn gỗ Gia Hoàng tự tin đáp ứng mọi nhu cầu 
với mọi quy mô dự án - công trình ván sàn gỗ tự nhiên mà khách hàng yêu cầu với chi phí hợp lý 
nhất. 
 



 
Xưởng sản xuất gỗ tự nhiên Gia Hoàng 
 
Dịch vụ hậu mãi tân trang bảo trì bảo hành sàn gỗ tự nhiên chuyên nghiệp. Bất kỳ dòng hàng nào 
quy cách nào Gia Hoàng luôn có thể sản xuất để hỗ trợ quý khách hàng. 
 



 
Kho hàng lưu trữ gỗ tự nhiên Gia Hoàng 
 
Mỗi lô hàng tự nhiên đặc trưng cần 25-30 này để hoàn thành quá trình sản xuất, đảm bảo không 
tạp chất, không chất độc hại. Độ ẩm cho phép. Sức dãn nở, co ngót đồng đều. Sàn sản xuất chung 
lô nguyên liệu sẽ tôi ưu hơn về thẩm mỹ. Hân hạnh được phục vụ quý khách. 
A.M Sàn gỗ Gia Hoàng 
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