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Bảng giá sàn gỗ Căm xe tự nhiên tháng 7 năm 2019 

Thị trường sàn gỗ sôi động với sự ra đời của nhiều dòng sàn khác nhau, nhưng sàn 

gỗ tự nhiên luôn là dòng sàn giữ vững phong độ nhất. Thương hiệu sàn gỗ Căm xe 

tự nhiên là một trong những dòng sàn được tin dùng nhất hiện nay. 

Với cấu tạo 100% gỗ tự nhiên nguyên khối, Căm xe luôn biết cách phô bày những 

điểm đẹp nhất của vân gỗ, sắc đỏ riêng biệt không bị trùng lắp với bất cứ dòng sàn 

nào khác và cả sự thân thiện vốn có, mang đến sự thịnh vượng cho gia chủ.  



 

Bề mặt sàn gỗ Căm Xe Gia Hoàng 

Cấu tạo ổn định được sản xuất tại xưởng sàn gỗ Gia Hoàng theo quy cách chuẩn 

Nhật có độ dày 15mm, sàn gỗ Căm xe mang lại hiệu quả cao với liên kết ván sàn 

cực tốt, tạo hiệu ứng chiều dài đẹp mắt. Hiện nay, sàn Căm xe được cung cấp với 2 

BST chính là sàn gỗ Căm xe Solid và sàn gỗ Căm xe FJL đa dạng mẫu mã, phù 

hợp nhiều phong cách nội thất. 

Giá sàn gỗ Căm xe Solid 

Sàn gỗ Căm xe Solid 15 x 90 x 900mm 

Quy cách (mm) 15 x 90 x 900 

Xuất xứ Lào 

Giá 860.000đ/m2 

Lắp đặt 100.000đ/m2 

Bảo hành 1 năm 



 

Sàn gỗ Căm xe Solid 15 x 90 x 900mm – 850.000đ/m2 

Sàn gỗ Căm xe Solid 15 x 90 x 450mm 

Quy cách (mm) 15 x 90 x 450 

Xuất xứ Lào 

Giá 795.000đ/m2 

Lắp đặt 100.000đ/m2 

Bảo hành 1 năm 



 

Sàn gỗ Căm xe Solid 15 x 90 x 450mm – 790.000đ/m2 

Sàn gỗ Căm xe Solid 15 x 90 x 750mm 

Quy cách (mm) 15 x 90 x 750 

Xuất xứ Lào 

Giá 835.000đ/m2 

Lắp đặt 100.000đ/m2 

Bảo hành 1 năm 



 

Sàn gỗ Căm xe Solid 15 x 90 x 450mm – 790.000đ/m2 

Giá sàn gỗ Căm xe FJL 

Quy cách (mm) 600 x 750 x 900 

Xuất xứ Lào 

Giá 680.000đ/m2 

Lắp đặt 100.000đ/m2 

Bảo hành 1 năm 



 

Sàn gỗ Căm xe Solid 600 x 750 x 900mm – 670.000đ/m2 

Giá sàn gỗ Căm xe FJ 

Quy cách (mm) 600 x 750 x 900 

Xuất xứ Lào 

Giá 570.000đ/m2 

Lắp đặt 100.000đ/m2 

Bảo hành 1 năm 



 

Sàn gỗ Căm xe Solid 600 x 750 x 900mm – 670.000đ/m2 

Giá sàn gỗ Căm xe LN 

Quy cách (mm) 600 x 750 x 900 

Xuất xứ Lào 

Giá 580.000đ/m2 

Lắp đặt 100.000đ/m2 

Bảo hành 1 năm 



 

Sàn gỗ Căm xe Solid 600 x 750 x 900mm – 670.000đ/m2 

Giá phụ kiện sàn gỗ Căm xe 

- Len sàn gỗ Căm Xe tự nhiên: 160.000 VNĐ/Sản phẩm 

- Nẹp kết thúc nhôm quy cách: 2700 x 40 x 0.03mm giá 60.000 VNĐ/Sản 

phẩm 

- Xốp cố định: 5.000 VNĐ/m2 

Giá thi công lắp đặt sàn gỗ Căm xe 

Dịch vụ thi công lắp đặt sàn gỗ tự nhiên: 100.000 VNĐ/m2 

Các mẫu sàn gỗ Căm xe tự nhiên hiện được phân phối và lắp đặt chính hãng tại sàn 

gỗ Gia Hoàng với đội ngũ thợ được đào tạo chuyên sâu. 

Mọi sản phẩm ván sàn tự nhiên Căm xe đều được bảo hành kỹ thuật 1 năm tuổi 

thọ. 

Liên liên hệ sớm nhất để được báo giá công trình hoàn thiện. 


