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Không có gì có
thể sánh ngang
với vật liệu gỗ tự
nhiên nếu bạn
muốn có không
gian nội thất ấm
cúng gần gũi với
thiên nhiên.
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Chúng tôi là
Thermory®
Chỉ sử dụng nhiệt và hơi nước, chúng
tôi tạo ra các sản phẩm: gạch ngối, sàn
gỗ, tấm ốp tường.... Một số sản phẩm
dành cho ngoài trời cực kỳ bền và chịu
được khí hậu khắc nhiệt của thời tiết,
đứng đầu thị trường cả về hiệu suất và
tính bền vững so với các đối thủ khác
cùng nghành như vật liệu tổng hợp
nhựa, gỗ được xử lý hóa học và gỗ
cứng nhiệt đới.

Gỗ Thermory có thể được tìm thấy tại
hơn 50 quốc gia trên thế giới; được sử
dụng tại cả nhà dân và các không gian
công cộng, nhiều loại công trình cao
ốc và môi trường khác nhau, trong
điều kiện độ ẩm cao và nhiệt độ khắc
nghiệt, trong điều kiện nóng hoặc
lạnh. Chúng tôi cung cấp nhiều dòng
sản phẩm đáp ứng nhu cầu của hàng
trăm nhóm khách hàng với thị hiếu và
phong cách đa dạng khác nhau.
Chúng tôi luôn áp dụng quy trình mua
hàng thân thiện với môi trường cũng
như các tiêu chuẩn cao về chất lượng
và tính bền vững. Tại Thermory, gỗ
được kiểm tra và khai thác từ các khu
rừng được trồng và quản lý theo
hướng bền vững, không bao giờ khai
thác từ các khu rừng nhiệt đới hoặc
rừngmưa có nguy cơ

THÂN THIỆN VỚI MÔI TRUỜ̛NG
Gỗ từ các khu rừng đuợ̛c quản lý
theo huớ̛ng bêǹ vững và không
dùng hóa chất khi gia công

VẬT LIỆU CHẤT LUỢ̛NG CAO
Một loạt các chủng loại gỗ, profile với
sự hoàn thiện dẫn đầu thị trường

SẢN PHẨMGỖ THẬT 100%

NHỮNGCHUYÊNGIATRONG
LIÑHVỰC
Chúng tôi đã cung cấp chất
luợ̛ng vuợ̛t trội cùng

Accent by Thermory, SRP, Aspen, đen
Ảnh: Elvo Jakobson



Accent by Thermory, SRP, Aspen, trắng
Ảnh: Elvo Jakobson

Accent by Thermory, SRP, Aspen, đen
Ảnh: Elvo Jakobson



Motion by Thermory, STS4, Alder, có sẵn nhiều kích cỡ



LỢI ÍCH CỦA CÁC SẢN PHẨM NỘI THẤT THERMORY:

GỖBIẾNĐỔI NHIỆT
Làm cho gỗ bền hơn
và giảmđộ ẩmbên
trong gỗ

ỔNĐỊNH
Ổn định vềmặt
kích thước ngay
cả trong điều kiện
thời tiết thay đổi

BỀN VỮNG
Gỗ được khai thác
từ những khu
rừng được trồng
và quản lý có trách
nhiệm và không
dùng hóa chất khi
gia công

KẾT HỢPĐADẠNG
Nhiều loài cây và
profile để lựa chọn

BỀN
Độ bền cao nhất đối
với sản phẩmgỗ

NHỮNG CHUYÊN GIA
TRONGNGÀNHGỖ
Với hơn 20 năm kinh
nghiệm

Các sản phẩm nội thất
của Thermory bao gồm
sản phẩm ván sàn gỗ, bắt
mắt và nhiều loại tấm ốp
tường phù hợp cho
nhiều kiểu dáng và lựa
chọn hoàn thiện về vị trí
bất kỳ mà khách hàng
mongmuốn từ đó khách
hàng có thể đưa ra yêu
cầu thông qua thiết kế
nội thất và tìm được
những bất ngờ thú vị
trong số các dòng sản
phẩm của chúng tôi, bao
gồm cả những sản phẩm
mới mẻ với các giải pháp
lắp đặt tối ưu.
Mỗi loài cây đều có những đặc điểm
độc đáo riêng và cho bạn cơ hội
được trải nghiệm cảm giác về
không gian mà gỗ của chúng tôi
mang lại. Bạn có thể sử dụng gỗ để
tạo ra những thành phần thiết kế
nội thất hiệu quả cao trên sàn,
tường và trần, hay trên cả bề mặt
cầu thang, không gian nơi làm việc
và hơn thế nữa. Ngoài việc tô điểm
cho các không gian bằng sự tinh tế
và sang trọng từ gỗ thiên nhiên,
việc sử dụng gỗ tại nhà và văn
phòng giúp tạo sự căn bằng – hài
hòa hơn cho không gian nơi làm
việc căng thẳng và mệt mỏi. đồng
thời mang đến nét duyên dáng và
độ bền bất chấp thời gian.

Benchmark by Thermory, C7J, thermo-radiata pine. Photo: Terje Ugandi



DRIFT

DRIFT là dòng sản phẩmmới của
Thermory, chủ yếu là các sản phẩm ván
với vẻ ngoài cổ điển được tạo ra bằng
cách chà và sơn lên vật liệu và được
thông qua các quá trình kiểm tra một
cách nghiêm khắc. Đồng thời, quá
trình biến đổi nhiệt giúp gỗ vừa có độ
bền lẫn độ ổn định.

Các tấm ván rộng sang trọng và
những tôngmàumộcmạc nhưng
không kém phần thời thượng phù hợp
để sử dụng cả trong nhà lẫn ngoài trời.
Chúng tôi cung cấp dòng sản phẩm
gỗ vân sam biến đổi nhiệt cường độ
cao với 5 màu.

Drift
Black Pearl

Drift
Sandy Pearl

PROFILE MÀU LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

CHIỀU
RỘNG
(MM)

CHIỀU RỘNG
BAO PHỦ
(MM)

MỨC ĐỘ BIẾN
ĐỔI NHIỆT

C15 Ngọc trai
ngà

Thermo-
spruce 20 186 175 Cuờ̛ng độ cao

Ngọc trai
đen

Thermo-
spruce 20 186 175 Cuờ̛ng độ cao

GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT
Làm cho gỗ bêǹ hon̛
và giảm độ ẩm bên
trong gỗ

ỔN ĐIṆH
Ổn định về mặt kích
thước ngay cả trong
điều kiện thời tiết thay
đổi

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ
những khu rừng đuợ̛c
trồng và quản lý có trách
nhiẹm̂ và không dùng
hóa chất khi gia công

BỀN
Độ bêǹ cao nhất đối với
sản phẩm gỗ

BỀ MẶT TRÊN CÙNG
ĐUỢ̛C CHÀ VÀ SON̛
Mang đêń vẻ đep̣
nhuốmmàu thời gian và
tôn lên các vân gỗ

DỄ DÀNG BẢO DUỠ̛NG
Không cần son̛ laị - gỗ sẽ
tự ngả màu ghi xám tự
nhiên theo thời gian

Drift by Thermory, thermo-spruce, Màu ngọc

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.



IGNITE

Hàng trăm năm truớ̛c, những nguờ̛i
thợ gỗ Nhật Bản đã phát hiẹn̂ ra
rằng họ có thể kéo dài tuổi thọ của
gỗ bằng cách đốt thành than bề mặt
bên ngoài. Truyêǹ thống lâu đời này
của Nhật Bản có tên gọi là yakisugi
và là nguồn cảm

hứng để Thermory taọ ra các sản
phẩm tấm ván ốp IGNITE với vẻ ngoài
nổi bật, giống nhu ̛gỗ cháy.
Các đuờ̛ng vân đuợ̛c dập nổi trong gỗ
và không giống nhu ̛gỗ cháy, bề mặt
sản phẩm sẽ không bi ̣biêń màu.

PROFILE MÀU
SẮC

LOÀI
CÂY

ĐỘ DÀY
(MM)

CHIỀU
RỘNG
(MM)

CHIỀU RỘNG
BAO PHỦ
(MM)

MỨC ĐỘ BIẾN
ĐỔI NHIỆT

C15

Ignite5 Thermo-
spruce

20 140 131 Cuờ̛ng độ cao

20 186 175 Cuờ̛ng độ cao

C24 Ignite5 Thermo-
spruce

20 140 131 Cuờ̛ng độ cao

20 186 175 Cuờ̛ng độ cao

STS0 Sauna
Ignite Alder 15 90 80 –

Ignite by Thermory Ignite5
Photo: Jeffrey A. Davis

GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT
Làm cho gỗ bêǹ hon̛
và giảm độ ẩm bên
trong gỗ

ỔN ĐIṆH
Ổn định về mặt kích
thước ngay cả trong
điều kiện thời tiết thay
đổi

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ
những khu rừng đuợ̛c
trồng và quản lý có trách
nhiẹm̂ và không dùng
hóa chất khi gia công

BỀN
Độ bêǹ cao nhất đối với
sản phẩm gỗ

BỀ MẶT ĐUỢ̛C DẬP NỔI
VÀ SON̛
Với vẻ ngoài giống nhu ̛bi ̣
cháy nhun̛g không biêń
màu

DỄ DÀNG BẢO DUỠ̛NG
Không cần son̛ laị - gỗ sẽ
tự ngả màu ghi xám tự
nhiên theo thời gian

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.



PROFILE DISAIN LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

BAO
PHỦ
(MM)

CHIỀU RỘNG
BAO PHỦ
(MM)

MỨC ĐỘ BIẾN
ĐỔI NHIỆT

S2-BBMS So le Thermo-
ash 24 340 1250 Cuờ̛ng độ cao

S2-BBME Đều Thermo-
ash 24 340 1250 Cuờ̛ng độ cao

VÁN LỢP

Sử dụng các tấm ván lợp đuợ̛c cua̛ miṇ
của Thermory thuộc dòng SHINGLES
là cách thời thuợ̛ng để tôn thêm kêt́
cấu cho vách nội thất hoặc tuờ̛ng
ngoaị thất. Quá trình biêń đổi nhiẹt̂
đảm bảo duy trì đuợ̛c độ ổn

điṇh về kích thuớ̛c và độ bêǹ trong
khi vẫn thể hiẹn̂ đuợ̛c vẻ đep̣ tự nhiên
của gỗ. Các sản phẩm ván lợp đuợ̛c
sản xuất từ gỗ tần bì biêń đổi nhiẹt̂
cuờ̛ng độ cao.

Sindel S2-BBME

Sindel S2-BBMS

Shingles by Thermory, S2-BBMS, thermo-ash
Photo: Marita Mones

GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT
Làm cho gỗ bêǹ hon̛
và giảm độ ẩm bên
trong gỗ

ỔN ĐIṆH
Ổn định về mặt kích
thước ngay cả trong
điều kiện thời tiết thay
đổi

DỄ DÀNG BẢO DUỠ̛NG
Không cần son̛ laị - gỗ sẽ
tự ngả màu ghi xám tự
nhiên theo thời gian

BỀN
Độ bêǹ cao nhất đối với
sản phẩm gỗ

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ những khu
rừng đuợ̛c trồng và quản lý có trách
nhiẹm̂ và không dùng hóa chất khi
gia công

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.



BENCHMARK

Dòng sản phẩm tấm ốp biêń đổi nhiẹt̂
BENCHMARK của chúng tôi chú trọng
đêń tính đon̛ giản và vẻ đep̣ tự nhiên
của gỗ, làm nổi bật vân gỗ hình haṭ
tuyẹt̂ vời và tông màu ấm cúng của
gỗ. Có nhiêù profile và loaị gỗ phù hợp
với tất cả

thi ̣hiêú của khách hàng - từ gỗ
thông radiata không có mắt gỗ với
tông màu nâu vàng tuyẹt̂ đep̣ đêń
gỗ tần bì mang laị cảm giác ấm
cúng và gỗ thông với vân mắt gỗ
phong cách.

PROFILE LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

BAO
PHỦ
(MM)

CHIỀU RỘNG
BAO PHỦ
(MM)

MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI
NHIỆT

C4J

Thermo-ash 20 52 57 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-ash 42 42 57 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-radiata pine 42 42 57 Cuờ̛ng độ cao

C7J

Thermo-ash 20 52 57 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-ash 26 52 57 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-pine 20 65 64 Cuờ̛ng độ cao

CAR3 Thermo-radiata pine 20 138 130 Cuờ̛ng độ cao

D4

Thermo-ash 42 42 42 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-ash 42 90 90 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-ash 42 135 135 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-pine 42 42 42 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-pine 42 140 140 Cuờ̛ng độ cao

Benchmark by Thermory, CAR3,
thermo-radiata pine
Photo: Terje Ugandi

Tùy theo profile, các tấm ốp
Benchmark có thể đuợ̛c lắp đặt bằng
ốc vít, kep̣ hoặc PaCS - hệ thống
không dùng vít đon̛ giản nhất thế giới.
Tìm hiêủ thêm về các giải pháp lắp
đặt PaCS trên website của chúng tôi.

Hầu hêt́ các profile có thể đuợ̛c tùy
chın̉h kiêủ khớp nối phù hợp theo nhu
cầu, nghıã là không cần cố điṇh sau
cùng các khớp nối trên dầm. Giải
pháp này giúp giảm đáng kể lãng phí,
chi phí nhân công và thời gian lắp đặt.

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.

GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT
Làm cho gỗ bêǹ hon̛
và giảm độ ẩm bên
trong gỗ

ỔN ĐIṆH
Ổn định về mặt kích
thước ngay cả trong điều
kiện thời tiết thay đổi

DỄ DÀNG BẢO DUỠ̛NG
Không cần son̛ laị - gỗ sẽ
tự ngả màu ghi xám tự
nhiên theo thời gian

BỀN
Độ bêǹ cao nhất đối với
sản phẩm gỗ

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ những
khu rừng đuợ̛c trồng và
quản lý có trách nhiẹm̂ và
không dùng hóa chất khi
gia công

DỄ LẮP ĐẶT
Phuơn̛g pháp cố điṇh
sáng taọ và đon̛ giản.



GẠCH KHẢM MOSAIC TRANG TRÍ

Với gac̣h khảmmosaic TRANG TRÍ của
Thermory, baṇ có thể mang đêń một
sức sống mới cho không gian nội thất
của mình.Gac̣h tần bì biêń đổi nhiẹt̂ ở
cuờ̛ng độ cao và cuờ̛ng độ trung bình,
hoàn thiẹn̂ với lớp son̛ mài mang đêń
cảm giác maṇh

mẽ và đầy màu sắc cho bất kỳ không
gian nội thất nào. Gac̣h cũng có thể
đuợ̛c sử dụng trong các phòng uớ̛t.
Gac̣h khảmmosaic có thể đuợ̛c lắp đặt
theo cách tuơn̛g tự nhu ̛gac̣h gốm.

PROFILE LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

BAO PHỦ
(MM)

MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI
NHIỆT

Thermo-ash 23 23 Trung bình

Thermo-ash 23 23 Cuờ̛ng độ cao

Thermo-ash 23 73 Trung bình

Thermo-ash 23 73 Cuờ̛ng độ cao

Decor by Thermory, 23 x 73, thermo-ash

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.

GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT
Làm cho gỗ bêǹ hon̛
và giảm độ ẩm bên
trong gỗ

ỔN ĐIṆH
Ổn định về mặt kích
thước ngay cả trong điều
kiện thời tiết thay đổi

DỄ DÀNG BẢO DUỠ̛NG
Không cần son̛ laị - gỗ sẽ
tự ngả màu ghi xám tự
nhiên theo thời gian

BỀN
Độ bêǹ cao nhất đối với
sản phẩm gỗ

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ những
khu rừng đuợ̛c trồng và
quản lý có trách nhiẹm̂ và
không dùng hóa chất khi
gia công



ĐIỂM NHẤN (ACCENT)

Thêm điêm̉ nhấn màu sắc trên các
bức tuờ̛ng và hoàn thiẹn̂ không gian
nội thất thật phong cách với các bức
vách đuợ̛c son̛ thuộc dòng sản phẩm
ACCENT của chúng tôi. Có nhiêù hình
daṇg để khách hàng lựa chọn, từ các
phong cách giản di ̣đêń những tấm
ốp luợ̛n sóng thú vi.̣

Các sản phẩm chiụ đuợ̛c nhiẹt̂ độ và
thân thiẹn̂ với da đuợ̛c phủ một lớp
sáp sauna tự nhiên từ Tikkurila. Các
sản phẩm phù hợp để dùng cho các
phòng sauna và cho đồ nội thất nói
chung.

PROFILE MÀU SẮC LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

BAO PHỦ
(MM)

CHIỀU RỘNG BAO
PHỦ (MM)

SRP

Trắng Aspen 15 82 72

Xám Aspen 15 82 72

Đen Aspen 15 82 72

STS4

Trắng Alder 15 90 80

Xám Alder 15 90 80

Đen Alder 15 90 80

Must / brushed Alder 15 120 110

Accent by Thermory, SRP, aspen, Đen

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.

ĐUỢ̛C SON̛ TẠI NHÀ
MÁY
Tiêt́ kiẹm̂ thời gian và
đảm bảo lớp hoàn thiẹn̂
chất luợ̛ng cao

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ
những khu rừng đuợ̛c
trồng và quản lý có trách
nhiẹm̂ và không dùng
hóa chất khi gia công

TRỌNG LUỢ̛NG NHẸ
Dễ xử lý và giảm khả năng
dẫn nhiẹt̂

LỚP HOÀN THIỆN MUỢ̛T
MÀ
Bào chất luợ̛ng cao cho ra
bề mặt gỗ miṇ màng
không còn lông gỗ



MOTION

Thổi hồn cho những bức tuờ̛ng của
baṇ với dòng sản phẩm tấm ốp tuờ̛ng
MOTION. Sản phẩm phù hợp với nhiêù
profile uốn luợ̛n hoặc có góc thú vi,̣
cho baṇ co ̛hội taọ hoa văn độc đáo
cho không gian nội thất.

PROFILE

STS3F Thermo-ash 12 115 162 Trung bình

STS4

Aspen 15 90 80 –

Thermo-aspen 15 90 80 Trung bình

Thermo-radiata pine 15 90 80 Trung bình

STEP
Alder 27 64 72 –

Thermo-alder 27 64 72 Trung bình

SRP
Aspen 15 82 72 –

Thermo-aspen 15 82 72 Trung bình

KYTE Thermo-aspen 15 60 53 Trung bình

KYTE-S Thermo-aspen 15 60 53 Trung bình

VIRE by Siparila Thermo-aspen 15 69 59 Trung bình

Motion by Thermory, STEP, aspen

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.

LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

BAO PHỦ
(MM)

CHIỀU RỘNG
BAO PHỦ
(MM)

MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI
NHIỆT

LỚP HOÀN THIỆN
MUỢ̛T MÀ
Bào chất luợ̛ng cao cho
ra bề mặt gỗ miṇ màng
không còn lông gỗ

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ
những khu rừng đuợ̛c
trồng và quản lý có trách
nhiẹm̂ và không dùng
hóa chất khi gia công

TRỌNG LUỢ̛NG NHẸ
Dễ xử lý và giảm khả năng
dẫn nhiẹt̂

KẾT HỢP ĐA DẠNGĐộ
Có thể lựa chọn từ nhiêù
loaị gỗ và profile



TILES

Sáng tạo hoa văn độc đáo với các
sản phẩm đẹp thuộc dòng sản
phẩm TILES của chúng tôi. Những
tấm ốp tường này cho phép bạn kết
hợp các mảnh ghép với chiều dài và
chiều rộng

khác nhau và thỏa sức sáng tạo cùng
màu sắc, kết cấu và góc cạnh. Các tấm
ốp rất dễ lắp đặt, được tùy chỉnh theo
nhu cầu và phù hợp cho bất kỳ không
gian trong ngôi nhà.

PROFILE

STF

Alder 15 85 293

Alder 15 85 578

Alder 15 120 293

Alder 15 120 578

Aspen 15 85 293

Aspen 15 85 578

Aspen 15 120 293

Aspen 15 120 578

Tiles by Thermory, STF, 15 x 120, alder

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.

LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

CHIỀU RỘNG
BAO PHỦ
(MM)

CHIỀU
RỘNG
(MM)

LỚP HOÀN THIỆN MUỢ̛T
MÀ
Bào chất luợ̛ng cao cho
ra bề mặt gỗ miṇ màng
không còn lông gỗ

TRỌNG LUỢ̛NG NHẸ
Dễ xử lý và giảm khả năng
dẫn nhiẹt̂

KẾT HỢP ĐA DẠNG
Có thể lựa chọn từ nhiêù
loaị gỗ và profile

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ
những khu rừng đuợ̛c
trồng và quản lý có trách
nhiẹm̂ và không dùng hóa
chất khi gia công



VIRE

Các tấm ốp VIRE sẽ trông khác nhau
khi ánh sáng thay đổi tùy vào mỗi thời
điêm̉ trong ngày, và lớp ngoài cùng
luợ̛n sóng sẽ giúp làm âm thanh trong
ngôi nhà với sự kết hợp cùng nhà thiết
kế danh

tiếng người Phần Lan Ristomatti
Ratia, các tấm ốp Vire mang đến vẻ
sang trọng và phong cách cho bất kỳ
không gian nào. Bạn có thể thỏa sức
sáng tạo theo trí tưởng tượng của
mình.

PROFILE

VIRE

Trắng Pine 15 90 79

Trắng Vàng đục Pine 15 90 79

Đen Pine 15 90 79

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.

LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

CHIỀU RỘNG
BAO PHỦ
(MM)

CHIỀU
RỘNG
(MM)

MÀU SẮC



SÀN GỖ

Sàn gỗ chất lượng cao không chỉ giúp
việc đi lại được thoải mái mà còn biến thời
gian ở nhà thành trải nghiệm dễ chịu -
ván sàn biến đổi nhiệt của Thermory luôn
đứng đầu trong dòng sản phẩm này.

Quá trình biến đổi nhiệt giúp tăng chất
lượng của gỗ từ trong ra ngoài chứ không
chỉ ở trên bề mặt. Từ đó các tấm ván sàn
trở nên ổn định và bền trên mọi phương
diện.

Quá trình biến đổi nhiệt cũng làm giảm
khả năng và tỷ lệ ngấm nước của gỗ, từ
đó làm giảm khả năng bị biến dạng do độ
ẩm. Đồng thời cũng làm tăng tính ổn
định về mặt kích thước của gỗ, vì thế sản
phẩm ít bị giãn nở hoặc co ngót, cong
vênh khi độ ẩm thay đổi và hạn chế mối
mọt.

Ván sàn biến đổi nhiệt của Thermory phù
hợp để sưởi ấm dưới sàn, và quá trình
biến đổi nhiệt giúp gỗ có được nét đẹp
sâu lắng và khiến cho sản phẩm gỗ tần bì
biến đổi nhiệt trở thành lựa chọn thay thế
tuyệt vời thay cho gỗ cứng nhiệt đới.

PROFILE

F5-2 Thermo-
ash 15 245 Trung bình

F5-2
RUSTIC

Thermo-
ash 15 245 Trung bình

INDUSTRIAL
Thermo-
ash 14 22 Cuờ̛ng độ cao

Flooring by Thermory, F5-2, thermo-ash

Tất cả hình ảnh chı ̉nhằm phục vụ mục đích minh họa. Sản phẩm thực tế có thể khác vì gỗ là vật liẹû tự nhiên - mỗi miêńg đêù là độc nhất, giống
nhu ̛chúng ta vậy.

LOÀI CÂY ĐỘ DÀY
(MM)

CHIỀU RỘNG
(MM)

MỨC ĐỘ BIẾN ĐỔI
NHIỆT

GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT
Làm cho gỗ bêǹ hon̛
và giảm độ ẩm bên
trong gỗ

ỔN ĐIṆH
Ổn định về mặt kích
thước ngay cả trong điều
kiện thời tiết thay đổi

DỄ DÀNG BẢO DUỠ̛NG
Cần rất ít công sức để
bảo duỡ̛ng

BỀN
Độ bêǹ cao nhất đối với
sản phẩm gỗ

BỀN VỮNG
Gỗ đuợ̛c khai thác từ những
khu rừng đuợ̛c trồng và
quản lý có trách nhiẹm̂ và
không dùng hóa chất khi
gia công

LỚP HOÀN THIỆN MUỢ̛T MÀ
Bào chất luợ̛ng cao cho ra bề
mặt gỗ miṇ màng không còn
lông gỗ

DỄ LẮP ĐẶT
Phuơn̛g pháp cố điṇh
sáng taọ và đon̛ giản.



Biến đổi nhiệt là cách tự nhiên để tăng
cường chất lượng cho gỗ. Xử lý nhiệt
không dùng hóa chất giúp cho gỗ bền
và ổn định hơn khi sử dụng ngoài trời,
mang đến sự tinh tế và thể hiện sắc
nét về vẻ đẹp tự nhiên của gỗ.
Thermory sử dụng

công nghệ tiên tiến nhất để xử lý gỗ,
giúp tăng cường chất lượng từ trong
ra ngoài chứ không chỉ trên bề mặt
gỗ. Không giống với quá trình gia
công bằng hóa chất. Vì thế, các sản
phẩm ván của chúng tôi có chất
lượng, độ bền và tính ổn định cao.

Tại Thermory, các chuyên gia
của chúng tôi tập trung vào
quá trình và công nghệ biến
đổi nhiệt của gỗ.
.

NHIỆT
GIÚP GỖ TRỞ NÊN
BỀN CHẮC ĐẾN
TỪNG THỚ GỖ

HƠI
GIÚP CHÚNG TÔI
KIỂM SOÁT ĐƯỢC
TOÀN BỘ QUÁ
TRÌNH

BẢO DUỠ̛NG

Khi sử dụng trong điêù kiẹn̂ khô
ráo trong nhà, các tấm ốp tuờ̛ng
của Thermory không cần bảo
duỡ̛ng thêm. Nêú gỗ bi ̣bẩn hoặc
bụi, chı ̉cần dùng khăn để lau sac̣h.

Chı ̉cần dùngmáy hút bụi để bảo
duỡ̛ng sàn thông thuờ̛ng, nhun̛g
nêú cần baṇ có thể lau sàn bằng
khăn đã vắt khô hoặc cây lau có
tẩm dung dic̣h vệ sinh sàn. Luợ̛ng
nuớ̛c đuợ̛c sử dụng là phù hợp khi
sàn khô ngay trong khoảng 1 phút
sau khi lau.

Để xem thêm huớ̛ng dẫn bảo
duỡ̛ng và lắp đặt chi tiêt́, vui lòng
truy cập website của Thermory taị
điạ chı ̉–www.thermory.com.

BIẾN ĐỔI NHIỆT

GỖ BIẾN ĐỔI NHIỆT
Vẻ đep̣ tự nhiên, truờ̛ng
tồn cùng thời gian

ỔN ĐIṆH VỀ KÍCH THUỚ̛C
Kích thuớ̛c đuợ̛c duy trì ổn
điṇh trong nhiêù điêù kiẹn̂
thời tiêt́

CÁCH NHIỆT TỐT HON̛
Giảm khả năng
dẫn nhiẹt̂

ĐỘ BỀN
Độ bêǹ cao và chống
mối mọt

KHÔNG DÙNG HÓA CHẤT
Gỗ đuợ̛c gia công chı ̉dùng
nhiẹt̂ và hoi̛

CHẤT THẢI KHÔNG NGUY HẠI
Xử lý chất thải an toàn



Cập nhật lần cuối: Tháng 12 năm 2021. Tất
cả các phiên bản truớ̛c đều vô hiệu

thermory.com

THERMORY là công ty hàng đầu thế giới về
gỗ biến đổi nhiệt. Chúng tôi cung cấp các
giải pháp chất luợ̛ng cao, mang tính lâu dài
có đuợ̛c nhờ công nghệ thân thiện với môi
truờ̛ng. Chúng tôi đã dành hai thập kỷ vừa
qua để phát triển chuyên môn thông qua
hợp tác với các kiến trúc su,̛ nhà thiết kế, các
đon̛ vi ̣xây dựng và chủ đầu tu ̛- liên tục đổi
mới các lựa chọn sản phẩm và nâng cấp
công nghệ của mình trong quá trình này.

THERMORY thúc đẩy văn hóa doanh nghiệp
minh bạch và có trách nhiệm. Chúng tôi
quan tâm đến môi truờ̛ng và đối xử với thiên
nhiên với sự tôn trọng sâu sắc. Chúng tôi áp
dụng quy hình mua hàng có trách nhiệm với
môi truờ̛ng và thực hiện các tiêu chuẩn cao
về chất luợ̛ng và tính bền vững. Gỗ của
chúng tôi đuợ̛c kiểm tra cẩn thận và khai
thác từ những khu rừng đuợ̛c quản lý bền
vững. Nếu khách hàng yêu cầu, chúng tôi có
thể cung cấp gỗ đuợ̛c chứng nhận PEFC,
FSC hoặc Nordic Swan Ecolabel.

lựa chọn thân thiện với môi truờ̛ng nhất cho
các dự án xây dựng của bạn. Nếu bạn xem
trọng việc bảo vệ các nguồn tài nguyên quý
giá của Trái Đất cho các thế hệ sau này, thì
chúng ta đang cùng có chung một sứ mệnh.
Chúng tôi tạo ra giá tri ̣ lâu dài vì chúng tôi
muốn để lại một thế giới hài hòa và bền vững
hon̛.

SẢN PHẨM GỖ THẬT VỚI NÉT ĐẸP
VÀ SỰ BỀN BI ̉TRONG TỪNG THỚ GÔ ́

Để lại tácđộng lâudài

Dự án của Thermory’s project, “Phát triển Gỗ Biến đổi nhiệt
son̛ Hiệu quả về Tài nguyên”, đuợ̛c tài trợ bởi Tổ chức
Enterprise Estonia (EAS) và co ̛chế cấp vốn ICT Xanh Na Uy.

Là nguồn tài nguyên tái tạo vừa bền vừa là vật
liệu cách nhiệt tuyệt vời, gỗ làmột trong những
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