
ẢN PHẨM ĐƯỢC ƯA CHUỘNG TOÀN CẦU

Gỗ là loại nguyên liệu ứng 
dụng lý tưởng thân thiện 
với môi trường.
Nó có thể được phục hồi 
và tái chế, và sản sinh ra 
lượng carbon nhẹ hơn 
nhiều so với các nguyên 
liệu xây dựng khác. Skeena 
Sawmills kiểm soát sự bền 
vững của rừng và tận dụng 
tối đa tất cả nguyên  liệu gỗ 
mà chúng tôi thu hoạch.

• Nguồn gỗ chất 
lượng cao

• Đa ứng dụng
• Vẻ ngoài đẹp
• Vân gỗ đều và đẹp
• Đặc tính gia công 

tuyệt vời
• Là sản phẩm có 

thể phục hồi

Skeena Sawmills chuyên về các sản phẩm gỗ Độc Cần Bờ Tây (Hemlock) 
, một lựa chọn tuyệt vời trong các ứng dụng công nghiệp, các sản phẩm đồ 
gỗ (cửa sổ, cửa ra vào...) và xây dựng . Loại gỗ này rất chắc và bắt mắt với 
đường vân gỗ thẳng, đều và bề mặt gỗ đẹp. Khi ở trạng thái khô, gỗ không có 
nhựa cây và mùi gỗ. Loại gỗ Độc cần Bờ Tây (Hemlock) sinh trưởng chậm này 
chiếm 85% tổng sản lượng khai thác trong khu vực Tây Bắc tỉnh bang British 
Columbia.  Nó thường được kinh doanh cùng với gỗ Linh Sam Amabilis dưới 
tên gọi Độc Cần-Linh Sam (Hem-Fir). Skeena Sawmills sản xuất ra các sản 
phẩm gỗ Độc Cần Bờ Tây (Hemlock) với nhiều kích cỡ, chiều dài và hạng gỗ 
theo yêu cầu nhằm đáp ứng những nhu cầu đa dạng của khách hàng.
Gỗ Độc Cần Bờ Tây (Hemlock) có những đặc tính độc đáo giúp nó trở thành 
sản phẩm phổ biến với người tiêu dùng trên toàn cầu:

• Chắc khỏe và nhẹ nên loại gỗ này là sự lựa chọn lý tưởng trong xây 
dựng và nó cũng được ứng dụng làm mặt ngoài hoàn thiện của sản 
phẩm. 

• Là loại gỗ có đặc tính gia công tốt, dễ dàng thao tác bằng máy và chà 
nhám cho bề mặt láng mịn.

• Nó giữ đinh vít chắc và có đặc tính ưa keo.
• Nó có thể được lau màu hoặc dùng sơn đều tốt.
• Loại gỗ này rất dễ dàng được xử lý để trở thành những sản phẩm được 

tin dùng trong những ứng dụng cần độ chắc khỏe và mật độ khối lượng 
của gỗ cao. 

NHỮNG THUỘC TÍNH QUAN TRỌNG CỦA GỖ HEMLOCK

Thao tác bằng máy Dán keo Chà nhám

Giữ đinh Giữ vít Phủ lớp ngoài cùng

Chịu lực Dễ xử lýVẻ ngoài đẹp

NGUỒN GỖ CHẤT LƯỢNG  + 
NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG  =

SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG

HÃY CHỌN CÁC 
SẢN PHẨM CỦA 
SKEENA VÌ



ĐỒ NỘI THẤT
(Bề mặt đẹp)

CỬA SỔ, CỬA 
RA VẢO ...

KHUNG NHÀ THẢM ĐƯỜNG ĐÓNG KIỆN 
HÀNG

KHUNG ĐỔ 
BÊ TÔNG

ĐỒ NỘI THẤT
(Chịu lực)

NHỮNG ỨNG DỤNG ĐA DẠNG CỦA GỖ HEMLOCK

CÁC SẢN PHẨM GỖ CỦA SKEENA SAWMILLS

KHÔNG MẮT 
GỖ

GENBAN & HẠNG 
GỖ CHO NỘI THẤT

KÍCH CỠ THEO 
TIÊU CHUẨN KÍCH CỠ LỚN

CẢNH QUAN 
NGOÀI TRỜI

Những cam kết của chúng tôi về giá trị và sự thỏa mãn của 
khách hàng là những điều tạo cho chúng tôi sự khác biệt.

ĐỂ BIẾT THÊM THÔNG TIN
Văn phòng Công ty 
1518 - 1030 W. Georgia Street 
Vancouver, BC Canada  V6E 2Y3
Tel: 1-604-800-5990 
Fax: 1-604-800-5987 
info@skeenasawmills.com

http://skeenasawmills.com 
Nhà máy 
5330 Hwy 16 West, 
Terrace, BC Canada V8G 4R6
1-250-635-6336

Phòng kinh doanh 
Tel: 1-604-800-5997 
Fax: 1-604-800-5987 
sales@skeenasawmills.com
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