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Theo quan niệm xưa nay, gỗ được sử dụng 
cho mọi vật dụng trong cuộc sống, đặc biệt 
rất được ưa chuộng làm đồ dùng hàng ngày 
và trang trí nội thất. Gỗ có thể hòa mình vào 
những mái nhà mộc mạc, bình dị nhưng cũng 
có thể có mặt ở những biệt thự, villa sang 
trọng. Gỗ hoài cổ nhưng không lệch gu khi 
nằm trong những ngôi nhà mang phong cách 
nội thất hiện đại.

Tuy nhiên, gỗ luôn mang trong mình một số 
nhược điểm như dễ bị mối mọt, thấm nước, 
cong vênh, nhất là trong bối cảnh thời tiết thay 
đổi liên tục và khắc nghiệt như ở Việt Nam.

Qua nhiều năm nghiên cứu, gạch bê tông vân 
gỗ Nghề Sơn đã ra đời với mong muốn vừa 
giải quyết những nhược điểm của gỗ tự nhiên, 
mà vẫn đảm bảo những ưu điểm vốn có của 
vật liệu gỗ.



Về mặt cấu tạo, gạch bê tông vân gỗ Nghề 
Sơn được cấu tạo từ bê tông cường độ cao 
và sợi gia cường polypropylene. Kết hợp với 
các kỹ thuật xử lý gỗ, kỹ thuật sơn, kỹ thuật 
tạo khuôn khác biệt và công thức riêng về bê 
tông được áp dụng để tạo nên sự khác biệt 
của gạch bê tông vân gỗ so với các viên gạch 
giả vân gỗ khác. 

Về mặt trang trí, sản phẩm khá giống với những 
lát gỗ, với 2 loại vân chính là vân tròn và vân 
dài, được tạo nên từ hệ khuôn đa dạng. Đặc 
biệt, khác với gạch công nghiệp, các viên gạch 
vân gỗ Nghề Sơn được sản xuất ra có họa tiết 
vân gỗ khác nhau hoàn toàn (kể cả trên cùng 
một khuôn), cùng với hệ khuôn đa dạng khiến 
việc khai triển rất tự nhiên và có dáng vẻ của 
các sản phẩm thủ công, gần gũi.



100 x 800 (mm) 1.75 kg/viên 9 viên/thùng

300 x 300 (mm)
1.5 kg/viên

12 viên/thùng

100 x 100 (mm)
0.15 kg/viên

80 viên/thùng

200 x 200 (mm)
0.6 kg/viên

20 viên/thùng



Màu thô - NS1 Bạc - NS2

Đồng đỏ - NS3 Đồng vàng - NS4



Thanh trì - Hà Nội

Dự án
Nhà ở





Dự án
Lim Dim house design
Kim Long - Thành phố Huế - Thừa Thiên Huế







195 Trâu Quỳ - Gia Lâm - Hà Nội

Dự án
Jade & Copper Bistro





34 Phố Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Dự án
Nhà hàng Ưu Đàm Chay





7 Quang Trung - TP Vinh - Nghệ An

Dự án
The coffee house







Shophouse 6 - park 4 Vinhomes Tân Cảng
Bình Thạnh - TP HCM

Dự án
Teashop





Hà Giang

Dự án
Khách sạn Phoenix





Vinhomes Riverside Sài Đồng - Long Biên - Hà Nội

Dự án
Nhà ở





Xuân Phương - Cầu Giấy - Hà Nội

Dự án
Nhà ở




