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   Thử tìm hiểu giá trị của của các chi tiết trong thiết kế nội thất để có thể hiểu rõ hơn!

     Sử dụng phào chỉ trong thiết kế nội thất
     Trong thời điểm hiện tại xu hướng sử dụng các loại phào chỉ trang trí, art wall trong
các công trình  không còn xa lạ với mọi người. Phào trần, phào chân, phào lưng hay các
loại chỉ trang trí, art wall, phù điêu… là các loại vật liệu vô cùng phù hợp với xu hướng
thiết kế hiện nay và ăn nhập với các loại vật liệu đi kèm như sàn  gỗ, giấy dán tường…
  

   Trước đây khi nhắc tới phào chỉ người ta chỉ hình dung ra một vài chất liệu đơn thuần như gỗ
đóng, thạch cao…để trang trí lên bề mặt của công trình. Những loại vật liệu này thường có
nhược điểm cong vênh, mối mọt, màu sắc, hoa văn hoạ tiết hạn chế (đối với gỗ tự nhiên), hay
sứt mẻ, dễ vỡ khi va đập, dễ bám bẩn, rêu nấm môc, khó vệ sinh lau chùi, có hại cho sức khoẻ
(đối với thạch cao)…

  

   

  

   Xã hội càng phát triển đòi hỏi các nhà sản xuất vật liệu trang trí hoàn thiện phải tìm ra các sản
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phẩm mới thân thiện với môi trường thay thế và khắc phục được các yếu điểm kể trên của các
loại sản phẩm truyền thống, đảm bảo tính thẩm mỹ, thuận tiện trong thi công, giá thành cạnh
tranh phù hợp với xu hướng thế giới.

  

   Một trong những công việc thường khiến người thiết kế mất khá nhiều thời gian thậm chí lúng
túng trong việc xử lý chính là việc sử dụng trí tưởng tưởng để phối hợp màu sắc, hoa văn, họa
tiết của các loại vật liệu hoàn thiện cho phù hợp với ánh sáng và không gian một cách hiệu quả.
Với phào chỉ trang trí đó là việc phối kết hợp phào chỉ với các vật liệu hoàn thiện khác, phào
chỉ  với các đồ nội thất sao cho ăn nhập với nhau.

  

   Phào chỉ trang trí PS,MDF Boram được sản xuất tại Hàn Quốc trên dây truyền công nghệ
Châu Âu đa dạng về mẫu mã, phong phú về chủng loại, màu sắc, phát triển từ vật liệu mới
Polystyren (PS) thân thiện với môi trường với thành phần than hoạt tính khử mùi, không mối
mọt, không cong vênh, không thấm nước, dễ thi công, phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt 
Nam.

  

   Ngoài giải pháp sử dụng phào chỉ PS, chúng ta có thể sử dụng MDF cho các công trình cao
cấp với các loại bề mặt đa dạng như bề mặt phủ cám vàng (-1) bề mặt bán thành phẩm (-3),
cho phép sơn mầu lên trên bề mặt, bề mặt (-2) phù hợp với các thiết kế hiện đại, bề mặt
(-7/-8/-9) màu gỗ sồi tự nhiên với nguyên liệu nhập khẩu từ Pháp

  

   Ngoài ra các Modul bán sẵn như lò sưởi giả, hệ trần trang trí, hộp đèn, kệ décor, chân đế
trang trí, phù điêu, phụ kiện … dễ thi công lắp đặt rút ngắn thời gian hoàn thiện công trình, đảm
bảo tính sang trọng, lịch lãm.
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