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Để tạo nên phong cách 
thời trang cho nội thất, bạn phải yêu say mê 

vẻ đẹp đến từ thiên nhiên!

#Gỗ_Minh_Long
 #Thời_trang_cho_nội_thất
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V Số được khẳng định bởi sự hợp nhất hoàn hảo giữa hiệu ứng bề mặt và đường 
vân in trên giấy melamine. Ở đó, mỗi thiết kế là duy nhất, mang trong mình vẻ 

đẹp nguyên bản của những thớ gỗ tự nhiên giàu sức sống.

Bề mặt V1 mang hình hài của những thân gỗ óc chó lâu năm. Loại gỗ cổ điển với 
diện mạo cuốn hút, sang trọng này chưa bao giờ mất đi tiếng nói của mình trong 
thế giới nội thất. Bên cạnh những suối vân thẳng nhẹ mềm mại là những mắt gỗ 

táo bạo, có chiều sâu và đầy chất gợi cảm. 

Bề mặt V2 lại là tuyên ngôn của vẻ đẹp thanh lịch nhất trong các loại gỗ làm nội 
thất – gỗ sồi. Vân gỗ sồi rất gợi tả, giàu cảm xúc và có nhiều mắt gỗ đẹp làm điểm 
nhấn. Đứng trước một bề mặt gỗ sồi, thời gian như cô đọng trên từng đường gân 
gỗ uyển chuyển, thanh tú và nhã nhặn. Vẻ đẹp vốn có cùng sự sáng tạo của các 
nhà thiết kế đã biến hiệu ứng bề mặt V2 trở thành viên ngọc quý, nâng tầm các 

thiết kế vân gỗ khiến chúng thêm ấn tượng và giàu giá trị.

ĐẶC TRƯNG 
CỦA V SỐ
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ML 2201 | Moonlight Oak  -  04

ML 2202 | Retro Oak  -  06

ML 2203 | Heritage Oak  -  08

ML 2042 | Missouri Ash  -  22

ML 2205Deep Forest Walnut  -  12

Summerside Walnut  -  12

ML 2206
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Highland Walnut  -  14
  ML 2207

ML 2208 | Valerie Walnut  -  16

ML 2040 | Moscato Walnut  -  18

ML 2041 | Moscato Walnut  -  20

ML 2204 | Antique Walnut  -  10

Khi đề cập đến thiên nhiên trong kiến trúc, 
kiến trúc sư Tadao Ando khẳng định một 
công trình hay một ngôi nhà cũng như một 
thực thể sống, nó không chỉ tồn tại mà sẽ cùng 
ươm mầm sống, phát triển và hoà hợp với con 
người, với thiên nhiên.

“Tôi không muốn nói là thiên nhiên tự nhiên, 
mà là thiên nhiên đã được thuần hóa, đã 
được con người trật tự hóa, tương phản với 
thiên nhiên hỗn độn. Khi kiến trúc gồm vật 
liệu tự nhiên và hình học, thì thiên nhiên ấy 
sẽ giúp cho kiến trúc đạt đến mức độ trừu 
tượng. Lúc ấy kiến trúc sẽ chỉ có mãnh lực 
và trở nên rạng rỡ. Và chỉ khi ấy mới tạo 
nên được một hình ảnh làm xúc động lòng 
người.”

Và trong sự phức hợp của kiến trúc ấy, vật 
liệu vẫn là bản thể trung tâm – trung tâm 
của sự kết nối giữa không gian 
– con người – thiên nhiên tươi đẹp.
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ML 2201 | Moonlight Oak

Dưới ánh trăng, mọi vật đều trở nên hiền hòa, thanh bình và lãng 
mạn. Đứng trước ML 2201, bạn cũng sẽ cảm thấy như vậy. Từng 
dòng ánh sáng mịn mượt, sâu nhẹ mang tới rung cảm chân thật như 
cái Tôi thuở ban sơ nhất. Đó cũng chính là điều ta đang kiếm tìm từ 
không gian của riêng mình. Moonlight Oak không quá phô trương 
về màu sắc hay đường vân, nhưng đó là một tổng thể hoàn hảo để 
khi nhìn vào đó chúng ta như cảm nhận được giai điệu du dương 
thần tiên và một nguồn năng lượng bất tận. 
 
Những đường vân sáng, mảnh như ngàn vì tinh tú trong đêm trăng 
thuần khiết, hòa hợp không thể tuyệt vời hơn cùng những vòng vân 
mạnh mẽ, quyết liệt được thổi bùng thêm nữa bằng công nghệ Syn-
chronized tiên tiến. Những cung bậc từ nhẹ nhàng đến nhanh mạnh 
đã tạo nên một thiết kế bề mặt Moonlight Oak kiêu hãnh nhưng nhã 
nhặn và sâu sắc.

#Đ
ẹp_

tự_
nh

iên
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V2

1220 x 2440mm

bề mặt

kích thước

Moonlight Oak
ML 2201
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Một chút “ngông” là những gì ta có thể cảm nhận từ ML 2202. 
Chính vì thế, dù là một tông màu khá trầm, khơi gợi cái nhìn 
hoài cổ mà sự phóng khoáng, phá cách vẫn không bị đóng khung. 
Những đường vân trùng điệp không có điểm dừng, cũng giống như 
sức quyến rũ của gỗ sồi chưa bao giờ bị giới hạn. Dù đã xuất hiện 
trong nhiều thiết kế bề mặt trước đây, nhưng khi trở thành một 
hình mẫu của V Số, vân sồi vẫn mới mẻ và thu hút. 
 
Bề mặt EIR mang đến cho Retro Oak một vẻ đẹp thực sự nghệ 
thuật, một thành tựu xuất sắc của công nghệ và linh hồn của thiên 
nhiên. Veneer đã từng làm chúng ta rất hài lòng với một bề mặt 
đẹp tự nhiên. Nhưng rõ ràng, chúng ta chưa bao giờ thực sự hài 
lòng với tất cả, đó là lý do V Số ra đời.
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Retro Oak
ML 2202 V2

1220 x 2440mm

bề mặt

kích thước
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V Số và niềm đam mê tìm tòi 
chưa bao giờ vơi cạn

V Số là một mảnh ghép mới trong thế giới của những vật liệu 
có bề mặt Synchronized đẳng cấp. Khái niệm vân đồng bộ 

Synchronized còn được nhắc đến với tên gọi bề mặt EIR (Em-
bossed in Register) là sự mô phỏng cấu trúc vân gỗ (dạng vân 

thẳng liền mạch hoặc các đường gân nhỏ) tạo ấn tượng về hiệu 
ứng thị giác và xúc giác cho người sử dụng.  

 
Thế giới bề mặt vật liệu vẫn đang mở ra đường đua rộng lớn 
cho những nhà sáng tạo. Nhưng dù có đi qua bao nhiêu xu 

hướng, xuất hiện bao nhiêu bộ sưu tập thì con người vẫn nhận 
thấy giá trị bất biến của những sản phẩm mang hơi thở tự 

nhiên. Bên cạnh nhiệm vụ sáng tạo ra những chất liệu mới lạ, 
thậm chí phi thực, con đường về với hơi thở thiên nhiên, mô 

phỏng vẻ đẹp của tự nhiên luôn luôn rộng mở đến với cảm xúc 
và trái tim người trải nghiệm.  

 
Mang tự nhiên vào cuộc sống có lẽ không khó bằng việc mang 
tự nhiên vào một sản phẩm nhân tạo và thổi hồn thiên nhiên 
vào nó. Đối với những thiết kế bề mặt gỗ công nghiệp thông 

thường, dù cố gắng nơi dáng hình hay vân gỗ, đó cũng chỉ là sự 
ghép nối của 2 thực thể riêng rẽ: thiết kế và hiệu ứng bề mặt. 

Giữa chúng không có sự hòa hợp và tính liên kết tuyệt đối như 
đối với V Số. Sản phẩm đã nâng tầm lựa chọn của người dùng, 

biến điều tưởng chừng như không thể trở thành có thể 

#G
ou

té

18 19/   Catalogue - V Số



ML 2203

Heritage Oak V2

1220 x 2440mm

bề mặt

kích thước
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ML 2203 | Heritage Oak

Nếu như bạn yêu thích nâu sồi truyền thống thì ML 2203 
là một lựa chọn hoàn hảo trong bộ sưu tập V Số 2020. Her-
itage Oak dường như kế thừa một cách trọn vẹn vẻ đẹp của 
sồi tự nhiên: từ màu sắc cho đến đường vân và cảm xúc. 
Thiên nhiên vẫn luôn hào phóng với con người như thế. 
Nhưng để đem tới sự khác biệt thì con người phải dựa vào 
chính sự sáng tạo của mình và những rung cảm của bản 
thân khi đứng trước thiên nhiên. 
 
Cuộc hành trình để có được ML 2203 đã kéo dài nhiều 
năm. Bước chân đầu tiên đi tìm cảm hứng đã dẫn lối tới 
những vùng đất tươi đẹp, tìm kiếm những cảm xúc độc 
nhất và gặp gỡ những người cộng sự tài năng. Sự chuyên 
nghiệp ấy đảm bảo cho Heritage Oak là một thiết kế độc 
nhất, không thể nào sao chép. 
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Một lần nữa, vẻ đẹp lịch thiệp, quý phái của gỗ óc chó đã tái sinh 
trong phiên bản V Số ML 2204. Chắc chắn những rung cảm rất 
thanh và nhẹ đã trở thành nguồn cảm hứng ban sơ để tạo nên khuôn 
hình đầu tiên cho thiết kế này. Bởi vậy mà Antique Walnut đã luôn 
êm nhẹ như thủy triều chậm chạp mơn man bờ cát nhưng ẩn chứa 
một sức mạnh phi thường. 
 
Sóng vân giàu chất gợi tả cùng tông màu trầm rất tĩnh là tiếng vọng 
cổ xưa từ những lâu đài trầm mặc. Ở đó còn đang chứa đựng những 
giá trị vĩnh hằng, có điều bí mật còn ngủ quên và chưa bao giờ được 
khám phá. Antique Walnut cũng đang đợi chúng ta khám phá.
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Antique Walnut
ML 2204

v1

1220 x 2440mm

bề mặt

kích thước
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Touch  Emo t i o n
điểm chạm cảm xúc

Từ lý tưởng dáng hình gỗ nguyên bản 
đến ý tưởng mang chất liệu thiên nhiên 
vào cuộc sống

Dáng hình gỗ nguyên bản trong V Số không phải sự sao chép đơn thuần 
mà đó là cả một quá trình dụng công kéo dài nhiều tháng, nhiều năm. 
Thiên nhiên được ghi lại với những xúc cảm tinh tế, khối óc bậc thầy và 
công nghệ hàng đầu. Và từ lý tưởng sẽ bắt đầu cho những ý tưởng.

Ý tưởng không đến từ sự chờ đợi và ngay cả những người thiết kế 
“cừ khôi” nhất cũng không thể sáng tạo sản phẩm nghệ thuật 
đúng nghĩa nếu như họ không bắt tay đào luyện và thử thách chính 
mình. Hình hài của V Số sẽ chỉ nằm trên bản vẽ của studio sau rất nhiều 
thời gian dày công tìm tòi và hiện thực hóa. 

Sáng tạo một thiết kế mới là cả một hành trình, mỗi đường vân nhỏ nhất 
đều bắt đầu bằng cảm xúc có tên gọi hoặc không, một nét vẽ rất thơ hay 
rất mơ hồ trước khi trở thành một bản thể đỉnh cao. Sự kỳ diệu của 
thiên nhiên đã mang đến những cảm xúc, trạng thái vừa quen thuộc vừa 
mới mẻ, vừa sâu lắng vừa dồn dập, để rồi từ đó trở thành tinh hoa và  
cốt mạch cho những ý tưởng. Từng cơn gió, chiếc lá, vỏ cây, mẩu gỗ hay 
nền gạch cũng đều trở thành cảm hứng nghệ thuật. Và V Số bắt đầu 
thành hình khi gặp những nhà sáng tạo chuyên nghiệp.
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ML 2205 | Deep Forest Walnut

ML 2205 là một nốt trầm đặc biệt hấp dẫn trong BST V Số 2020. Xuất 
phát điểm từ những đường vân gỗ óc chó, thiết kế này được cải biên tài 
tình ở màu sắc, khoác lên mình một tấm áo mới mạnh mẽ nhưng không 
kém phần trữ tình. 
 
Deep Forest Walnut – gỗ óc chó trong rừng sâu mang một tông màu ghi 
lạnh đầy trải nghiệm và chia sẻ. Ở đó, những thiết kế nội thất bộc lộ được 
vẻ đẹp nguyên bản của nó, từng đường nét, công năng được lĩnh hội trọn 
vẹn hơn nhờ bề mặt thiết kế của sản phẩm.  
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Deep Forest 
Walnut

v1

1220 x 2440mm

bề mặt

kích thước

ML 2205
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Summerside 
Walnut

v1

1220 x 2440mm

bề mặt

kích thước

ML 2206
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Tông màu nâu vàng của thiết kế V Số này gợi ra vẻ đẹp của 
một vùng đồng quê đầy yên bình. Dưới ánh mặt trời như rót 
mật, mọi sinh vật đều được trưởng dưỡng, thăng hoa trong 
cuộc sống thật hòa bình.  
 
Trải nghiệm nội thất đến cuối cùng cũng là để phục vụ cho 
cuộc sống hài hòa của con người. Một tông màu ấm, dễ chịu 
với ánh nhìn như ML 2206 sẽ là những nút mở cho câu 
chuyện bên những tách trà. Các vân gỗ mềm mại cuộn chảy 
đều trên bề mặt thiết kế này sẽ khiến cho người xem muốn 
ngắm nhìn không ngơi nghỉ. 
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V Số và câu chuyện của 
sản phẩm bề mặt không thể 
sao chép 
 
 
Sự ra đời của V Số là câu chuyện dài của nhiều năm 
chuẩn bị và thực thi. Trong đó còn có nhiều chương 
nhỏ về công nghệ, đội ngũ sản xuất, chất lượng 
nguyên vật liệu đặc biệt,… Giấy melamine có thể tạo 
vân EIR là loại giấy có những thông số kỹ thuật riêng 
về độ đàn hồi, tỷ trọng giấy,… được kiểm tra nghiêm 
ngặt trước khi đưa vào sản xuất. Mỗi thiết kế trên giấy 
trang trí nhúng keo melamine chỉ tương thích với duy 
nhất một film bề mặt để tạo hiệu ứng Synchronized 
như gỗ thật. Đó cũng là tuyên ngôn cho một loại 
bề mặt KHÔNG THỂ SAO CHÉP. 
 
V Số được bắt đầu từ cảm xúc và khi đưa vào ứng 
dụng lại trở thành hạt nhân của nguồn xúc cảm mới 
thông qua trải nghiệm khách hàng. Gỗ Minh Long 
quan niệm rằng: Đối với các sản phẩm nội thất, 
vật liệu cũng cần mang tới cho khách hàng những 
tương tác và giá trị tinh thần vô hình. 
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ML 2207 | Highland Walnut

Với những ai yêu màu nâu của gỗ óc chó nguyên bản thì không thể 
bỏ qua ML 2207. Tông màu thể hiện cá tính và tính linh hoạt cao 

trong ứng dụng nội thất, từ nội thất gia đình đến văn phòng và các 
địa điểm công cộng.

Vì sao màu nâu của gỗ óc chó lại được yêu mến đến vậy? Câu trả 
lời nằm ở sự tự nhiên và thân thiện nơi chất liệu. Đối lập hẳn với 
những bề mặt film thông thường của gỗ công nghiệp như vân T 
sần vỏ trứng hay các thiết kế film vân mưa như WN, V Số là một 
trải nghiệm mới đầy tính uyển chuyển và tôn trọng chất liệu một 
cách hoàn hảo. Những đường vân lượn sóng theo nhịp điệu của 

những mắt gỗ tự nhiên chảy tràn trên bề mặt và in sâu trên từng 
đường ganh gỗ. Bề mặt này thật chất như một tấm gỗ tự nhiên, 

đưa đẩy thị giác và xúc giác của người dùng tới những trải nghiệm 
mới mẻ và đầy lý thú.
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Highland Walnut

v1

1220 x 2440mm

bề mặt

kích thước

ML 2207
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Khi bắt đầu, ý tưởng đầu tiên của tôi cho một công 

trình là vật liệu. Tôi tin rằng kiến trúc là như vậy. 

Nó không phải giấy, không phải hình thức. 

Nó là không gian và vật liệu.

Kiến trúc sư PETER ZUMTHOR

Tông màu vàng của Valerie Walnut là một tiếng nói cá tính và 
giàu sức sống. Trải qua nhiều lựa chọn, trải nghiệm và biến đổi, 
cuối cùng màu vàng của gỗ tự nhiên vẫn được yêu thích và có 
chỗ đứng riêng của nó.

Phù hợp với cả những thiết kế nội thất gia đình cũng như văn 
phòng, màu vàng nâu của gỗ thật ấm áp và thư thái, đem lại cảm 
quan bình yên và an toàn cho người sử dụng.
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V Số là một ví dụ điển hình của vật liệu dành cho trải nghiệm người 

dùng. Dù không phải là sản phẩm công nghệ như chúng ta tưởng tượng 

về khái niệm UX cơ bản nhưng đây là một thành quả của công nghệ tiên 

tiến, mang lại những giá trị cảm xúc đích thực. Bề mặt EIR đã tạo ra trải 

nghiệm đỉnh cao về một loại bề mặt gỗ công nghiệp gần với gỗ tự nhiên 

nhất. Nó không chỉ cuốn hút bởi diện mạo mà còn thôi thúc các giác quan. 

V Số chắc chắn không phải loại bề mặt chỉ để nhìn.

Cũng giống như việc thiết lập hệ thống ánh sáng trong một không gian, 

chúng ta luôn chọn tái tạo ánh sáng vào ngày đẹp trời gần với tự nhiên 

nhất, các sản phẩm gỗ công nghiệp cũng luôn hướng về vẻ đẹp của gỗ tự 

nhiên một cách hoàn hảo nhất có thể. Chất cảm của vật liệu sẽ được nuôi 

sống từ vẻ đẹp của thiên nhiên, và từ đó, những xúc cảm hạnh phúc phát 

sinh, nâng đỡ tinh thần của những con người được bao bọc trong không 

gian ấy. Đây cũng chính là lý do Minh Long đã dành nhiều năm để nghiên 

cứu và phát triển BST V Số, cho thiên nhiên luôn hiện hữu trong hình hài 

của không gian và cảm xúc của chúng ta.

Crea t e  L i f e  Valu e s
Sáng tạo giá trị cuộc sống
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ML 2040 | Moscato Walnut

Tông màu nâu nhạt của gỗ óc chó truyền thống được các 
nhà thiết kế khai thác một cách hiệu quả để sắp đặt lên 
không gian nội thất. 
 
Bên cạnh những suối vân thẳng nhẹ mềm mại là những 
mắt gỗ táo bạo, có chiều sâu và đầy lạc quan. Trước kia, 
những thiết kế bề mặt gỗ thường loại bỏ những mắt gỗ tối 
màu trên bề mặt. Ngày nay, để tăng tính tự nhiên và gợi tả, 
các thiết kế vân gỗ, đặc biệt là vân óc chó sử dụng những 
mắt gỗ như một điểm nhấn hoàn hảo khiến không gian của 
bạn gần gũi hơn với thiên nhiên.
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Sinh thái học theo quan niệm của tôi và trái tim tôi mách 

bảo rằng sinh thái là điểm khởi đầu và kết thúc mọi thứ. 

Đó là nguồn ý tưởng lớn nhất, là nguồn sáng tạo lớn nhất. 

Con người không thể sáng tạo tốt hơn tự nhiên và tự nhiên 

chính là nguồn cảm hứng lớn nhất của tôi.

Kiến trúc sư KEN YEANG
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V Số là sự “thổi hồn” thiên nhiên vào từng bề mặt thiết kế 
vân gỗ. Với Moscato Walnut, V Số sẽ đánh thức mọi giác 
quan ở trạng thái thăng hoa nhất. Người sử dụng không 
chỉ được nhìn ngắm tông màu nâu óc chó truyền thống vô 
cùng thân thiện và trầm ấm, xúc giác cũng được đẩy cao 
tột đỉnh với những đường vân, mắt gỗ biểu hiện chân thật 
từ mọi góc nhìn.
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ML 2042 | Missouri Ash

Tần bì là loại gỗ cao quý, sang trọng và thanh lịch nhất trong 
các loại gỗ làm nội thất. Missouri Ash mang tông màu tối đặc 
trưng làm nổi bật những đường vân gỗ mềm mại uốn lượn 
đầy sức sống trên bề mặt thiết kế. 
 
Vân gỗ tần bì rất gợi tả, giàu cảm xúc và có nhiều mắt gỗ đẹp 
làm điểm nhấn. Sử dụng bề mặt gỗ làm cánh tủ, mặt bàn hay 
cửa sẽ làm tăng sự thanh thoát và quý phái cho không gian 
nhà bạn. Chính vì vậy mà Gỗ Minh Long lựa chọn bề mặt gỗ 
tần bì để ứng dụng công nghệ Synchronized trong thiết kế. 
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Tự nhiên là điểm khởi đầu và cũng là điểm kết 
thúc của một chu trình sống. Chu trình này cũng 
gắn chặt với vòng đời của một sản phẩm, kể cả 

một bề mặt nội thất.

Kiến trúc sư nổi tiếng thế giới Frank Lloyd Wright 
đã từng nói “Nghiên cứu thiên nhiên, yêu thiên 
nhiên, ở gần thiên nhiên. Nó sẽ không bao giờ 

làm bạn thất vọng.”

Đi theo con đường ấy, chúng tôi men theo những 
ý tưởng tưởng chừng như không thể, đem những 

nét gợi tả đặc thù nhất của thiên nhiên vào những 
thiết kế bề mặt nội thất, để cuối cùng, V Số ra 
đời, trong sự hân hoan và hãnh diện bởi sự tự 
nhiên và sức hút mãnh liệt của nó. Vẻ đẹp của 
thời trang cho nội thất chưa bao giờ lắng đọng, 

thật chất và gần với con người như thế, giàu tình 
người như thế.
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