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ĐỘ BỀN

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Dễ hỏng, cong vênh, co giãn do tác động 
của thời tiết

Dễ bị co ngót, bong tróc do ngoại cảnh
Gây tiếng ồn và tạo cảm giác không chắc 
chắn, thoải mái khi di chuyển.

Ổn định, không bị biến dạng khi thay đổi 
thời tiết và độ ẩm
Tạo cảm giác êm và thoải mái khi di chuyển 
trên sàn
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KHẢ NĂNG KHÁNG NƯỚC

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Dễ bị ố vàng, ẩm mốc do tiếp xúc với nước 
và độ ẩm.

Hạn chế lắp đặt ở khu vực có độ ẩm cao do 
dễ bị phồng rộp, bong tróc, mất mỹ quan  & 
giảm độ bền của sàn.

Khả năng kháng nước cao.
Không bị phụ thuộc vào vị trí lắp đặt.
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KHẢ NĂNG CHỐNG CHÁY

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Dễ cháy & dễ bị biến dạng do tiếp xúc nhiệt 
độ cao

Vật liệu dễ bắt lửa và cháy. 
Bề mặt có lớp bảo vệ nên hạn chế biến 
dạng do nhiệt

Sàn Vinyl có lớp phủ bảo vệ chống cháy và 
phần lõi từ nhựa nguyên sinh nên khó bắt 
lửa và cháy lan.
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ĐỘ TRẦY XƯỚC

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Khả năng chống trầy xước kém. Khả năng chống trầy xước tốt. Khả năng chống trầy xước tốt.
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ĐỘ BÁM TRÊN BỀ MẶT SÀN

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Độ bám trên bề mặt sàn tốt. Độ bám trên bề mặt sàn kém. Độ bám trên bề mặt sàn rất tốt.
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TÍNH AN TOÀN VỚI NGƯỜI TIÊU DÙNG, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Độc hại, ảnh hưởng đến sức khỏe người    
sử dụng vì sử dụng hóa chất bảo vệ.
Không thân thiện với môi trường.

Sau thời gian sử dụng, bột gỗ bên trong bị 
ngấm nước gây mốc và sản sinh ra các loại 
khí độc hại cho sức khỏe.

100% nhựa nguyên sinh .
Đạt chứng chỉ FloorScore® và DIBt chứng 
nhận chứa hàm lượng VOCs thấp. 
Không  Phthalate (DEHP.BBP.DIDP.DINP.
DNOP) và kim loại nặng (Cd.Pb.Hg.Cr6*) 
đảm bảo thân thiện với môi trường và         
an toàn cho con người.
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KHẢ NĂNG VỆ SINH, BẢO DƯỠNG

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Bảo quản và vệ sinh khó do nhạy cảm với 
thời tiết

Chỉ có thể lau chùi bẳng giẻ khô hoặc ẩm.
Phải sử dụng hoá chất để loại bỏ các vết 
bẩn dai dẳng, nhưng hạn chế.

Dễ dàng được làm sạch và loại bỏ các vết ố 
cứng đầu
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MÀU SẮC, HỌA TIẾT

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Chỉ có vân gỗ.
Kém đa dạng về màu sắc.
Hạn chế sự lựa chọn.

Đa dạng về màu sắc nhưng chỉ có vân gỗ. Đa dạng màu sắc vân gỗ, vân đá, vân thảm. 
Nhờ  công nghệ in chạm nổi LG Continuous-
EIR (Embossed in register) giúp hoa văn  
trên sàn tự nhiên như gỗ thật, và họa tiết 
không bị trùng lặp.
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BIỆN PHÁP THI CÔNG

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Lắp hèm kết hợp thêm keo dán hoặc bắt vít
Yêu cầu kỹ thuật thi công cao, đòi hỏi nhân 
công có tay nghề kết hợp với sử dụng máy 
móc, dụng cụ chuyên dụng.
Tốn nhiều thời gian & công sức

Lắp hèm.
Phải sử dụng máy móc, dụng cụ chuyên dụng.
Tốn nhiều thời gian công sức.

Dùng keo dán chuyên dụng hoặc lắp hèm
Thi công đơn giản, nhanh chóng.
Tiết kiệm tối đa thời gian và nhân lực.
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CHI PHÍ NGUYÊN VẬT LIỆU

SÀN GỖ TỰ NHIÊN SÀN GỖ CÔNG NGHIỆP SÀN NHỰA VINYL LG HAUSYS

Giá thành cao Giá thấp đến trung bình Giá hợp lý
(với nhiều ưu điểm vượt trội nhưng                       
giá thành thấp hơn sàn gỗ tự nhiên rất 
nhiều)




