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There are no translations available.
Từ xưa đến nay thì gỗ luôn là chất liệu được ưu ái để sử dụng làm nội thất, đồ gỗ trong gia đình,
văn phòng….Nội thất gỗ không chỉ mang lại cho người dùng không gian ấm áp, mang đậm nét
hiện đại mà nó còn thể hiện được sự đẳng cấp của người dùng. Những nội thất được làm bằng
gỗ tự nhiên luôn có tính thẩm mỹ cao, kết cấu đồng nhất, cứng cáp chắc chắn và có thể tạo
được nhiều kiểu dáng.

Gỗ tự nhiên thường có tuổi thọ cao, ít bị hư hỏng cũng như bị ăn mòn trong môi trường ẩm
ướt. Nếu dùng trong môi trường khô ráo thì gỗ tự nhiên lại rất bền. Hiện nay trên thị trường thì
các loại gỗ tự nhiên được dùng để chế tạo đồ nội thất thường là: xoan đào, sồi, dổi, lim, giáng
hương, óc chó….Mỗi loại lại có độ bền đẹp khác nhau và tùy thuộc vào xuất xứ cũng như số
năm khai thác chúng.

Dưới đây chúng tôi cung cấp cho các bạn các thông tin cần thiết về đặc tính, công năng cũng
như những ưu nhược điểm của từng loại gỗ.

1. Gỗ xoan đào
Đây là một loại gỗ rất quen thuộc với người dân Việt Nam chúng ta. Đồ nội thất được làm bằng
gỗ xoan đào sẽ mang lại vẻ sang trọng cho chính đồ nội thất đó.
Ưu điểm của gỗ xoan đào:

– Gỗ xoan đào có độ bền cũng như độ ổn định cao, nên nó được xếp vào hàng có thư hạng
cao cấp. Nó mang đến một vẻ đẹp tự nhiên và hiện đại nhất.
– Nó có màu sắc đa dạng cùng với những vân gỗ có màu vàng nhạt tự nhiên. Do đó mà nội
thất bằng xoan đào sẽ tạo cho bạn một không gian sáng sủa và đẹp mắt.

– Không những vậy, trong tất cả các loại gỗ tự nhiên thì xoan đào là loại nguyên liệu có giá
thành phải chăng nhất. Nó phù hợp với túi tiền của người Việt, do đó mà được người tiêu dùng
tin tưởng và được sử dụng nhiều nhất.
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Nhược điểm của gỗ xoan đào.

– Tâm của gỗ có khả năng kháng sâu kém, dễ bị sâu tấn công, còn dát gỗ cũng dễ bị các loại
mối mọt thông thường phá hoại và có thể thấm các chất bảo quản. Mặc dù vậy nhưng nếu được
xử lý kỹ thuật tốt thì các sản phẩm làm bằng gỗ xoan đào sẽ có thể chống ẩm và chống mối
mọt tốt.
Ứng dụng trong thiết kế nội thất.

Với nhưng ưu điểm trên, gỗ xoan đào là sự lựa chọn số 1 khi thiết kế chế tạo các mẫu tủ bếp, tủ
quần áo, sập hay giường ngủ.

2. Gỗ sổi
Đây là loại gỗ được nhập khẩu từ các nước Châu Âu. Sử dụng đồ nội thất được làm bằng gỗ sổi
luông cho ta cảm giác không gian hài hòa với ánh sáng tự nhiên, rất ấm cúng. trẻ trung và hiện
đại. Ta có 2 loại gỗ sổi chính là trắng và đỏ. Tuy có được chia ra làm 2 loại riêng biệt nhưng
chúng lại có những ưu nhược điểm chung.
Ưu điểm :
– Nó có sự chắc chắn với đặc tính nhẹ cùng với khả năng chịu lực tốt. Thân của gỗ sồi có thể
dễ dàng được uốn cong bằng hơi nước và có độ bám đinh ốc vít khá tốt.
– Gỗ sồi có bề mặt đẹp với các dát gỗ màu vàng nhạt cùng với dạng vân núi hoặc sọc thẳng.
– Gỗ sổi dễ dàng được nhuộm các màu sáng tối tùy tích.
– Trong thời tiết khí hậu nước ta thì nó chịu được độ ẩm cao, ít bị cong vênh nứt nẻ.
– Giá của nội thất được làm bằng gỗ sổi có giá khá rẻ so với những loại gỗ tự nhiên khác.

Nhược điểm:
– Do gỗ sổi có khá nhiều mắt đen, nên việc lựa chọn gỗ để gia công thường khá mất thời gian
và có độ hao phí gỗ cũng vì thế mà nhiều hơn các loại gỗ khác.
– Gỗ sồi thường có độ rộng hẹp, nên sẽ mất nhiều thời gian cho việc sấy gỗ và xử lý gỗ.
– Gỗ sồi có bề mặt cùng với cấu tạo khá thô, nên việc xử lý bề mặt trước khi gia đông nội thất
là khá phức tạp.
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Ứng dụng của gỗ sồi với nội thất.
Đây là loại gỗ được sử dụng rất phổ biến để sản xuất các sản phẩm nội thất như: tủ bếp,
giường ngủ, sofa, tủ quần áo ….Chúng đều có chất lượng tốt và độ bền cao.

3. Gỗ dổi ( giổi)
Đây là loại gỗ quý thuộc nhóm 3, chúng có điều kiện sinh trưởng khá thích hợp với khí hậu
nóng ẩm của nước ta.
Ưu điểm:
– Gỗ dổi có khả năng chịu được nhiệt độ cao cùng với khả năng chịu nước và có độ bền tốt.
– Chúng có vân gỗ đẹp, sắc nét, gỗ nhẹ và có tính ổn định cao
– Gỗ có khả năng chống mối mọt cao do trong gỗ có chứa tinh dầu thơm.
– Đây là loại gỗ ít bị cong vênh và bền màu trong quá trình sử dụng.

Nhược điểm:
– Loại gỗ này khô chậm và dễ bị co rút, rạn nứt cũng như biến dạng khi khô.
– Nó cũng dễ bị co rút khi thời tiết thay đổi, tuy nhiên thì nó không đáng kể.

Ứng dụng:
Với những ưu điểm trên thì gỗ dổi thường được dùng để làm nhà, làm tủ bếp, sàn gỗ, bàn ghế,
giường ngủ và các sản phẩm mỹ nghệ khác.
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