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Với triết lý kinh doanh luôn đặt nhu cầu khách hàng lên hàng đầu, Austnam đã nhanh 
chóng chiếm được niềm tin của khách hàng kể từ khi thành lập vào năm 1992. Giờ đây 
Austnam đã trở thành một thương hiệu được rất nhiều kiến trúc sư và chủ đầu tư tin 
tưởng.

Là doanh nghiệp đạt danh hiệu “Trong ngành hàng Việt Nam chất lượng cao” liên tiếp 
từ năm 1999 đến nay, tốp 3 doanh nghiệp trong ngành xây dựng đạt giải thưởng “Rồng 
vàng 2002”, Austnam đã định hướng phát triển để trở thành một nhà cung cấp hàng đầu 
trong lĩnh vực vật liệu xây dựng.

Nối tiếp thành công đó, công ty đã đầu tư dây chuyền sản xuất gỗ nhựa gốc PE, một 
loại vật liệu bao gồm gỗ, nhựa PE và phụ gia rất tốt cho các ứng dụng ngoài trời. Tuy 
mới bắt đầu phổ biến tại Việt Nam nhưng gỗ nhựa Composite hay gỗ nhựa đã được các 
kiến trúc sư nước ngoài sử dụng từ cách đây cả chục năm để thay thế gỗ và các vật liệu 
khác trong các công trình ngoài trời như sàn bể bơi, đường đi dạo trong công viên hay 
sân vườn, ốp tường mặt ngoài nhà, chòi nghỉ,… Sản phẩm của công ty đã được Trung 
tâm 3 - Tổng cục đo lường và Công ty TNHH INTERTEK Việt Nam kiểm nghiệm nghiêm 
ngặt theo tiêu chuẩn ASTM (Mỹ) & tiêu chuẩn Châu Âu EU-EN,…

Chất lượng HOÀN HẢO
   Giá CẠNH TRANH
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With customer-oriented business philosophy, Austnam has quickly earned
customers’ trust ever since its establishment in 1992. Nowadays, Austnam 
has become a trustworthy brand, recognized and used by various architects 
and investors. 

Austnam has achieved the title “Vietnamese high-quality goods”
consecutively since 1999 till now; and one of the top three construction 
firms to achieve “Golden Dragon 2002” award. Austnam’s development is 
oriented to be an elite supplier in terms of construction material.

Following that success, the company has invested a facilitity to produce PE 
based wood-plastic-composite (WPC), a product that contains wood, PE 
plastic and additives with well_fitted for ourdoor appilication. Although PE 
based WPC has just appeared recently in Vietnamese market, but it had 
been used widely decades by foreign architects, to replace other wood 
products in outdoor projects such as swimming pool floor, for backyards, 
wall cladding, resting cabin, etc.The company’s products have been tested 
by Quality and Testing Center 3 - Directorate for Standards, Metrology and 
Quality and INTERTEK CO.,LTD following Amerian ASTM standard, EU-EN 
Europe standard. 

CÔNG TY THÉP VIỆT ÚC
THÉP CỐT BÊ TÔNG CÁN NÓNG

CÔNG TY THÉP ÚC
THÉP CỐT BÊ TÔNG CÁN NÓNG

CÔNG TY TNHH TOTAL BUILDING SYSTEMS
TƯ VẤN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP

GOOD quality - COMPETITIVE price

V i e t nam  I n d u s t r i a l  I n v e s tm e n t s  L t d
TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP ÚC

Các thành viên - Members

CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTNAM
TẤM LỢP KIM LOẠI & SẢN PHẨM THÉP XÂY DỰNG



NHỮNG ĐIỀU VỀ GỖ NHỰA
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT
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1. PHÂN LOẠI

Gỗ nhựa có thể được làm từ nhiều loại nhựa gốc khác nhau, nhưng có chủ yếu là 2 nhóm chính:
Gỗ nhựa gốc PVC và Gỗ nhựa gốc PE

2. SỰ KHÁC BIỆT

Điều cơ bản nhất để phân biệt hai loại gỗ nhựa chính là thành phần gốc nhựa:

Gỗ nhựa gốc PVC được tạo ra từ: Nhựa PVC + bột gỗ + chất phụ gia.

Gỗ nhựa gốc PE được tạo ra từ: Nhựa PE/HDPE + bột gỗ + chất phụ gia. 

Sự khác nhau giữa PVC và PE dẫn đến nhiều sự khác nhau giữa hai loại gỗ nhựa nói trên:

Đặc điểm

Quy trình
sản xuất

Sản phẩm

Giá thành

Ứng dụng

Gỗ nhựa gốc PVC

Trộn --> Đùn thanh --> Xử lí bề mặt

Gỗ nhựa gốc PE

Trộn --> Tạo hạt --> Đùn thanh --> Xử lí bề mặt
Trong đa số các trường hợp, nguyên vật 
liệu đầu vào sau khi trộn được đưa ngay 
vào máy đùn để tạo ra thanh profile với duy 
nhất một lần nung chảy. 
Quá trình tạo vật liệu có thể là “TẠO BỌT” 
hoặc “KHÔNG TẠO BỌT”

Gỗ nhựa gốc PVC thường được tạo ra với 
quá trình tạo bọt nên có tỷ trọng nhỏ, bên 
trong thì xốp, bề mặt nhìn giống gỗ tự 
nhiên hơn so với loại gốc PE.

Nhìn chung gỗ nhựa gốc PVC có giá thành 
thấp hơn gỗ nhựa gốc PE vì bản thân loại 
nhựa này rẻ hơn, và hầu hết gỗ nhựa gốc 
PVC là loại tạo bọt trong hình thành vật liệu 
cho nên cùng khối lượng vật liệu sẽ tạo ra 
lượng sản phẩm lớn hơn.

Được sử dụng chủ yếu để trang trí trong 
nhà hoặc bán ngoài trời ở những nơi không 
chịu tác động trực tiếp của mưa, nắng như 
ốptrần, hiên. 

Nguyên vật liệu đầu vào sau khi trộn phải qua dây 
chuyền tạo hạt để tạo ra hạt gỗ nhựa, hạt này sau 
đó được đưa vào dây chuyền đùn để tạo thanh 
profile với 2 lần nung chảy vật liệu trong chu trình 
sản xuất.
Quá trình tạo vật liệu chủ yếu theo phương thức 
“KHÔNG TẠO BỌT”

Gỗ nhựa gốc PE thường không có tạo bọt trong 
quá trính sản xuất nên có tỷ trọng cao, bên ngoài ít 
giống gỗ tự nhiên so với loại gốc PVC nhưng bên 
trong là khối đồng nhất và cứng vững hơn nhiều lần

Gỗ nhựa gốc PE được hình thành không có quá 
trình tạo bọt, sản phẩm có tỷ trọng cao hơn nên 
cùng khối lượng vật liệu tạo ra lượng sản phẩm ít 
hơn. Mặt khác có thêm công đoạn trong quá trình 
sản xuất nên giá thành nhìn chung là cao hơn.

Được sử dụng cho các công trình ngoài trời, chịu 
được sự khắc nghiệt của thời tiết.

Hotline: 090.3235873



 4. LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN BIỆT ĐƯỢC HAI LOẠI GỖ NHỰA?

Hiện nay thị trường Việt Nam có bán cả hai loại gỗ nhựa. Tuy nhiên, do một số nhà cung cấp 
không có đầy đủ các sản phẩm gỗ nhựa gốc PE nên họ thường không nói rõ cho khách hàng 
biết đâu là loại gỗ nhựa gốc PE (tốt cho sử dụng ngoài trời) và đâu là  loại gốc PVC (sử dụng 
tốt ở trong nhà). Đồng thời họ cũng tư vấn cho khách hàng sử dụng các loại gỗ nhựa gốc PVC 
(loại tạo bọt) của họ vào các công trình ngoài trời.

Để tránh việc sử dụng sai lầm trên dẫn đến làm giảm tuổi thọ của các hạng mục công trình 
ngoài trời có sử dụng gỗ nhựa, các kiến trúc sư, chủ đầu tư, chủ thầu và những chủ nhà đơn 
lẻ chỉ cần quan sát bằng mắt thường một số điểm phân biệt giữa hai loại gỗ nhựa dưới đây:

Gỗ nhựa
gốc PVC

TỐT

KHÔNG TỐT

KHÔNG TỐT

TỐT

TỐT

Chống mối mọt

Chịu nước và thời tiết khắc nghiệt

Chịu ánh nắng

Chống trầy xước, chịu mài mòn

Chống cháy mức độ 2

TỐT

TỐT

TỐT

TỐT

TỐT

Tính năng Gỗ nhựa
gốc PE
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Gỗ nhựa gốc PE - Mặt cắt đặc

(Hình ảnh phân biệt gỗ nhựa trong nhà và ngoài trời)

Gỗ nhựa gốc PVC - Mặt cắt rỗng/xốp

3. ĐIỀU GÌ XẢY RA KHI DÙNG GỖ NHỰA GỐC PVC
CHO CÁC CÔNG TRÌNH NGOÀI TRỜI ?

Gỗ nhựa bắt đầu được sản xuất đầu tiên trên thế giới vào cuối những năm 80 của thế kỷ trước 
với mục đích sử dụng cho nội thất ô tô và trang trí trong nhà. Khi đó, gỗ nhựa được sản xuất 
là loại gốc PVC. Khi các nhà xây dựng mang loại gỗ nhựa này ra sử dụng ở các công trình ngoài 
trời thì sau một thời gian ngắn các sản phẩm này trở nên bạc màu, bị mài mòn, nứt vỡ... do 
không chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết.

Từ đó gỗ nhựa gốc PE đã được nghiên cứu và sản xuất nhằm thay thế gỗ nhựa gốc PVC tại các 
công trình ngoài trời như sàn bể bơi, lát đường dạo trong công viên, hàng rào, giàn hoa, ốp 
tường mặt ngoài nhà... 
Sau đây là những so sánh về một số tính năng của hai loại gỗ nhựa:

gonhuaaustnam.com
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SOMETHING YOU MAY NOT KNOW
ABOUT WOOD PLASTIC COMPOSITE 

1. CLASSIFICATION
Wood plastic composite (WPC) can be formed from many different base resins, but mainly there are 
2 main groups: PVC based WPC and PE based WPC.

2. DIFFERENCES
Primary criteria to differentiate the two group is their based composition:

-PVC based WPC is formed by: PVC + wood powder + additives.
-PE based WPC is formed by: PE/HDPE + wood powder + additives.

Differences between PVC and PE lead to many differences between the two WPC as bellowed:

PVC based WPC

MIXING – PROFILE EXTRUDING – SURFACE TREATMENT

PE based WPC

MIXING – PALEETIZING - PROFILE EXTRUDING – SURFACE TREATMENT

In most case, raw material after mixed can 
go directly to Profile Extruder to form 
profiles with just a single melted at the 
extruder.
Production can be Foaming or Non – 
Foaming process.

PVC based WPC products with FOAMING 
process have low specific density, inside 
look spongy, surface look more like wood 
than PE based.

In general, PVC based WPC (with foam 
process) is cheaper than PE based WPC, 
the virgin resin itself is lower in price and 
also many PVC based WPC are foamed, so 
unit weight of finished product uses 
relatively less material.

Mainly use for indoor decoration or 
semi-outdoor that do not directly expose 
to sun light and rain, such as ceiling in 
porch.

Raw material after mixed need to go through Pallet-
izer machine to form WPC pallets, then the pallets 
go through Profile Extruder to form profiles. 
Production is often Non – Foaming process.

PE based WPC products mainly with NON - 
FOAMING process has higher specific density, 
surface is less like natural wood but inside is solid 
and product is homogeneous and hard.

With Non – foaming process, products have higher 
density so same amount of raw material will 
produce less volume of final products. Also more 
steps on production so in general price of PE based 
WPC is higher than PVC based.

Use for all outdoor application, where expose to 
direct sun, rain and hard weather conditions

Production
process

Product
features

Price

Applications

Hotline: 090.3235873
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Ourdoor WPC Indoor WPC

gonhuaaustnam.com

4. HOW TO DIFFERENTIATE PVC BASED WPC & PE BASED WPC ?

These days, in Vietnam market, there are both PVC based and PE based WPC suppliers. However, 
some suppliers do not have enough PE based WPC in their product range. In this condition, they 
normally do not explain clearly the differences between the two kind of WPC and suggest cus-
tomers to use their PVC based WPC (with foaming process) products for outdoor applications.

In order to avoid wrong use of WPC products for certain applications like decking/ rails/ wall clad-
ding etc. that can lead to shorten life time of outdoor projects people involved can easily differen-
tiate the two kind of WPC by some visual feature show in some pictures bellowed:

3. WHAT WILL HAPPEN WHEN PVC BASED WPC USE FOR OUTDOOR APPLICATION ?

WPC was first manufactured in the 80s of last Century with main applications in car interiors or 
indoor decorations. At that time, there only Indoor PVC based WPC. When people bring this 
WPC use for outdoor application, in a short time, product change color, crack and wear off, etc. 
due the fact that the product cannot stand in weathered conditions. Since then PE based WPC 
was developed to fill the need for outdoor applications, such as decking in swimming pool, walk 
way paths in parks, fences, pergola, wall cladding etc.

Bellowed are comparison of some special features between the two WPC

PVC based WPC

GOOD

NOT GOOD

NOT GOOD

GOOD

GOOD

GOOD

GOOD

GOOD

GOOD

GOOD

Features

Anti -termite

Water resistant and stand in hard weather conditions

Durable under sun light

Anti- Scratch and wear off

Fire resistance level 2

PE based WPC
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SÀN NGOÀI TRỜI | DECKING

Bề mặt - Surface

Màu sắc - color * Màu sản phẩm thực tế có thể
khác so với hình ảnh
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Mặt nhám
Brushed surface

Ô liu
Olive

Nâu đỏ
Brown

Vàng nâu
Light brown

Ghi xám
Dark grey

Sọc to
Big slit surface

Sọc nhỏ
Small slit surface

Vân gỗ
Wood grain

Tấm sàn lỗ vuông
AUW-HD 150R

150 x 24mm

Tấm sàn lỗ tròn
AUW-HD 140C

140 x 24mm

Tấm sàn đặc
AUW-SD 140
140 x 24mm

Hotline: 090.3235873
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HỆ CỘT | RAILING

Cột vuông
AUW-S100x100 & AUW-S120x120

100 x 100mm & 120 x 120mm 

Cột chữ nhật
AUW-R50x100

50 x 100mm

Màu sắc - color * Màu sản phẩm thực tế có thể
khác so với hình ảnh

Ô liu
Olive

Nâu đỏ
Brown

Vàng nâu
Light brown

Ghi xám
Dark grey

Hotline: 090.3235873



PHỤ KIỆN | ACCESSORIES
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TẤM ỐP TƯỜNG | WALL

Tấm ốp tường
AUW-WP156
156 x 20mm

Vỉ gỗ
AUW-DT30
300X300mm

Thanh đa năng
AUW-WP70x15

70 x 15mm

Thanh nẹp
AUW-L 30x50

30 x 50mm

Khóa kẹp
AUW-C01



SÀN NGOÀI TRỜI - DECKING 

Ứng dụng – Applications

Lát sàn bể bơi, cafe ngoài trời, sàn sân vườn, 
sàn ban công, đường đi trong công viên, cầu 
cảng du lịch,..

Our products are used as decking in swimming 
pools, cafes, terraces, villas, balconies and 
pathway in gardens and tourist ports.

13 Hotline: 090.3235873

SÀN QUÁN CAFE
Cafe decking
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SÀN BỂ BƠI
Swing pool decking

SÀN ĐA NĂNG
Multi purpose decking

SÀN BAN CÔNG BIỆT THỰ
Balcony in villa
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TẤM ỐP TƯỜNG - WALL CLADING
Ốp bề mặt tường, trần ngoài thất, vách 
hay ốp trang trí ngoài trời

Out products are used as exterior wall 
surface, ceillings and ourdoor dercoration

ỐP BỀ MẶT TƯỜNG
Exterior wall cladding

ỐP TRẦN NGOẠI THẤT
Exterior

Hotline: 090.3235873
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ỐP TRẦN NGOẠI THẤT
Ceiling exterior

ỐP BỀ MẶT TƯỜNG
Exterior wall cladding
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Làm tường rào trang trí, hàng rào lan can sân 
vườn, trong công viên hay nơi công cộng.

Our products are used as fence, railing in villas, 
gardens, cafes, parks and othee public places

LAN CAN, HÀNG RÀO - FENCE, RAILING

Hotline: 090.3235873

LAN CAN BAN CÔNG
Railing for bacolny

HÀNG RÀO VƯỜN
Fence for garden
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TƯỜNG RÀO QUANH BIỆT THỰ
Fence around vilas

LAN CAN ĐƯỜNG ĐI
Railing for walkway
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Thiết kế giàn: hoa, hệ lam chắn nắng, nhà chòi 
ngoài trời, trang trí ban công chung cư,...

Our products are used applications such as pergola, 
sun shading louvers, apartment balcony decoration

ỨNG DỤNG KHÁC
OTHER APPLICATIONS

GIÀN HOA
Pergola

NHÀ CHÒI NGOÀI TRỜI
Sun shading hut

Hotline: 090.3235873
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LAM CHẮN NẮNG
Sun shading louver

CHẬU HOA
Flower pot

BAN CÔNG CHUNG CƯ
Balcony dercoration
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HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT
Installation

SÀN GỖ NHỰA -WPC DECKING

GIÀN HOA - PERGOLA ỐP VÁCH - WALL CLADING BRACE

24
40

5 55

Tấm sànKhóa kẹpThanh nẹp

Thanh đà

24
40

Tấm sàn

Thanh đà

Khoảng cách đà ~350mm

5

Tấm sàn

5

13
6

13
6

13
6

13
6

Thanh nẹp

Tấm vách

Thanh đà

21 20

Vít bắn

ClipBrace

Brace

Wall panel

Support bar

Screw

Support bar

Support bar

Decking Decking Decking

Hotline: 090.3235873



CHỨNG CHỈ
Certificates
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Báo cáo của Quatest 3 thể hiện các tính chất cơ lý của 
sản phẩm gỗ nhựa Austnam nằm trong giới hạn công bố 
của nhà sản suất.

Quatest 3’s report shows that mechanical properties of 
Austnam WPC are in the range issued by the manufac-
turer.

Báo cáo của Intertek về thành phần hóa của sản phẩm 
gỗ nhựa Austnam thể hiện tất cả các chỉ tiêu đều nằm 
trong giới hạn cho phép theo yêu cầu Hạn chế các chất 
độc hại của Châu Âu (RoHS)

Intertek’s report shows that chemical compositions of 
Austnam WPC are under limits requested by EU on 
Restriction Of Hazardous Substances (RoHS).



CÔNG TY CỔ PHẦN AUSTNAM 

Địa chỉ/Add: 

Website:
Tel
Fax:
Hotline:
Email:

Tầng 3, tòa nhà CT4, Vimeco, Đường Nguyễn Chánh,
Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội
gonhuaaustnam.com
0243 869 1579
0243 869 1632
090.3235873
gonhua@austnam.com.vn

PHÙ HỢP
MỌI THỜI TIẾT

Suitable all weather

BỀN MÀU
UV Stable

CHỐNG MỐI MỌT
Will Not Rot

ĐỘ BỀN
SẢN PHẨM CAO

Long Lasting

CHỐNG
THẤM NƯỚC

Waterproof

TÁI SỬ DỤNG
Eco Friendy

CHI PHÍ
BẢO TRÌ THẤP

Low Maintenance

CHỐNG
TRƠN TRƯỢT

Anti Slip


