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QUY TRÌNH SẢN XUẤT

Quy trình ép nóng Chà nhám & cắt cạnh Lưu trữ phôi gỗ

Vận chuyển 

Chọn lọc nguyên liệu Bố trí vuông góc theo lớp Ép định hình sản phẩm Máy ép định hình

Phủ phim sản phẩm Đóng gói sản phẩm

QUAL I TY  CREATES  VA LUE



Là đơn vị sản xuất ván ép ngàng xây dựng, sản phẩm 
chính: Ván cốppha phim, sản xuất kinh doanh và 

thương mại ván gỗ công nghiệp: Ván ép thương mại, 
ván ép bao bì.

Giới thiệu
Công ty TNHH Somma được thành lập vào năm 
2014, là đơn vị cung cấp ván lạng veneer, phôi 
sản xuất ván ép, gỗ ngành công nghiệp. Với định 
hướng phát triển lâu dài và đồng hàng cùng 
khách hàng, công ty chúng tôi không ngừng cải 
tiến công nghệ, nâng cấp sản phẩm đặt chất 
lượng theo tiêu chuẩn trong nước và ngoài nước. 
Quy trình bán hàng cùng với đội ngũ nhân viên 
chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm đạt chất 
lượng, mang đến cho khách hàng niềm tin và hợp 
tác bềnh lâu. 



Mở rộng thêm nhà máy đạt công suất:

VÁN ÉP PHỦ PHIM
Lên đến 60,000 m3 /năm

VÁN ÉP THƯƠNG MẠI

Lên đến 120,000 m3/ năm 

SẢN PHẨM CHỦ LỰC TRIẾT LÝ KINH DOANH

Khách hàng là 
tầm quan trọng
hàng đầu

Chất lượng
sản phẩm
luôn cải tiến

Kiểm soát
chất lượng
chặc chẽ

Đa dạng hóa và toàn cầu hóa
là chìa khóa của tương lai.

QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN

Sản xuất và kinh doanh 
thương mại ván lạng

Xây dựng nhà máy với công xuất nhỏ, 
bắt đầu sản xuất và phân phối phôi 
ván ép, ván ép thương mại

Nâng cấp hệ thống máy 
móc, ép phôi & cung cấp 
phôi ván phim

2015

2014

2010

2008

Chính thức đi vào hoặt động sản xuất 
và phân phối ván ép phủ phim thị 
trường trong nước.

2016 Mở rộng quy mô sản 
xuất nâng công xuất 
lên 15,360m3 /năm



THÔNG SỐ KỸ THUẬT
THÔNG SỐ 

Kích thước

Độ dày

Loại gỗ

Tỉ trọng

Độ ẩm

Keo

Mặt phim

Chứng chỉ

CHI TIẾT

1250 x 2500 mm
1220 x 2440 mm
Theo yêu cầu

12 - 15 - 17 - 18 - 21
Theo yêu cầu

Cao su, Bạch Đàn, Keo (Gỗ cứng, gỗ rừng trồng...)

≥ 630 kg/ m¬3

≤ 10%

Keo WBP (Phenolic, Melamine, MR)

Phim Dynea Phenolic ( Nâu/đen )

density:>550-650G/cbm 

SGS Certi�cate

HƯỚNG DÃ SỮ DỤNG

VÁN CỐP PHA PHIM
Thị trường chính chủ yếu là các công ty xây dựng 
trong nước, chiếm 60%. Ngoài ra Somma được yêu 
chuộng ở thị trường thế giới như Úc, Thổ Nhĩ Kỳ...

Nội địa

60%

Xuất khẩu

40%
Luôn giữ ván trên mặt phẳng và ngay ngắn khi lưu trữ, 
bảo quản nơi khô ráo, thoán mát trong khu vực có mái 
che hoặc phủ bạt. 

Luôn cưa ván bằng dụng cụ tiêu chuẩn, chuyên dụng đặt 
yêu cầu: lưỡi cưa đường kính ~350mm, dày ~3.5mm và 
có từ 100 răng cưa trở lên, tốc độ cưa đặt 3000-3600 
vòng/phút.

Luôn dùng dầu bôi khuôn hoặc chất chống bám dính bê 
tông trước mỗi lần sử dụng để dễ vệ sinh và giảm khả 
năng hư hỏng mặt ván. 

Tránh sử dụng đinh đóng dọc cạnh ván để tránh làm ván 
bị tét. Khoan bắt bằng ốc vít để hạn chế hỏng ván, đạt 
hiểu quả sử dụng cao hơn.

Tránh làm rơi ván khi tháo dỡ, dễ gây hư hỏng và nguy 
hiểm cho con người trong quá trình lắp đặt / tháo dỡ hệ 
cốp pha. 

Tráng dùng các dụng cụ sắc nhọn hoặc bàn chải sắt để vệ 
sinh ván sau khi sử dụng

Cần vệ sinh ván, để khô ráu ngoài nắng sau khi sử dụng, 
tránh gây hư hỏng bề mặt khi chùi rửa. 


