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Lời đầu tiên, DNTN Đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Linh xin 
gửi đến Quý Khách hàng lời chào trân trọng, lời chúc 
sức khỏe và thành công.

Hướng đến vẻ đẹp thiên nhiên thuần chất, người tiêu 
dùng hiện nay thích sử dụng sản phẩm mỹ nghệ để 
mang lại cảm giác gần gũi quen thuộc, nét tĩnh lặng 
truyền thống và phong thủy cho không gian sống 
của họ.  

Nhận thấy được nhu cầu đó, trải qua nhiều năm xây 
dựng và phát triển, Hoàng Linh đã từng bước khẳng 
định được vị thế là thương hiệu truyền thống gia 
truyền có tiếng, đạt được nhiều thành tựu nổi bật 
trong lĩnh vực sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ. 

Với mục tiêu tôn vinh văn hóa của nghề mộc truyền 
thống Việt Nam, mang đến những sản phẩm giá trị, 
trường tồn với thời gian, Hoàng Linh đã và đang phát 
huy tối đa thế mạnh của mình để hội nhập và nhằm 
vươn xa ra thị trường quốc tế. Để làm được điều này, 
những nghệ nhân của Hoàng Linh với niềm đam mê 

THƯ NGỎ

và kỹ thuật chế tác điêu luyện đã phải bỏ ra rất nhiều 
tâm huyết, tinh lực vào từng đường vân thớ gỗ.

Đặt chữ tâm và tín lên hàng đầu, lấy chất lượng, tính 
thẩm mỹ và độ bền của sản phẩm làm cầu nối dài 
lâu đến với khách hàng, Hoàng Linh luôn cố gắng tạo 
ra những sản phẩm vừa mang tính văn hóa truyền 
thống vừa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của xã hội hiện 
đại, góp phần thúc đẩy thị trường gỗ mỹ nghệ phát 
triển và làm rạng rỡ văn hóa Việt Nam. 

Bằng đam mê của mỗi cá nhân, sự đoàn kết của cả 
một tập thể và uy tín của một thương hiệu lâu năm, 
chúng tôi cam kết tận tâm phục vụ và không ngừng 
phát triển vững mạnh để luôn là một địa chỉ tin cậy 
với khách hàng.

Thay mặt Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Hoàng Linh, 
tôi xin chân thành cảm ơn Quý Khách hàng đã tín 
nhiệm và đồng hành với chúng tôi trong thời gian qua.

Trân trọng.
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Xuất phát từ niềm đam mê vẻ đẹp của những đường vân, sớ 
gỗ, Doanh nghiệp gỗ mỹ nghệ Hoàng Linh được thành lập 
nhằm mục đích cung cấp và phát triển các sản phẩm gỗ mỹ 

nghệ có chất lượng tốt nhất, có giá thành hợp lý nhất và có tiến độ 
cung ứng nhanh nhất cho khách hàng. Hoàng Linh chuyên sản xuất 
và kinh doanh:

Các sản phẩm đồ gỗ mỹ nghệ: bàn, ghế, tủ, giường, trường kỷ, 
hoành phi - câu đối, kệ, sập…

Các sản phẩm đồ đồng: đỉnh thờ, lư đồng, bát hương, chân nến,…

Với uy tín và bề dày kinh nghiệm được truyền từ cha ông, Hoàng 
Linh đã tạo được chỗ đứng vững chắc trên thị trường đồ gỗ mỹ 
nghệ suốt nhiều năm qua. Mẫu mã sản phẩm đảm bảo tính mỹ 
thuật, vừa tận dụng được tinh hoa kỹ nghệ truyền thống, vừa học 
hỏi công nghệ mới tiên tiến.

Bằng kỹ thuật điêu luyện, độ thẩm thấu nghệ thuật cao, các nghệ 
nhân của Hoàng Linh đã thổi hồn vào những phiến gỗ vô tri, phù 
phép biến chúng thành những sản phẩm đặc sắc mang đậm 
phong vị phương Đông và nét tinh túy của nghệ thuật chạm khắc 
truyền thống, từng đường nét đều rất khéo léo, tinh vi.

GIỚI THIỆU
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Mỗi sản phẩm của Hoàng Linh 
mang một sắc thái và cá tính, nét 
đặc trưng riêng vì nó phụ thuộc 
vào óc thẩm mỹ người nghệ nhân 
và yêu cầu của khách hàng. Tất cả 
những thành công mà Hoàng Linh 
đạt được, hứa hẹn về tương lai sẽ 
tiếp tục cống hiến cho ngành gỗ mỹ 
nghệ, mang trọn niềm đam mê gửi 
vào từng tác phẩm.

Đáp lại sự tin tưởng của khách 
hàng, Hoàng Linh vẫn luôn phấn 
đấu không ngừng cải tiến quy trình 
chế biến và bảo quản gỗ, quy trình 
sản xuất và chế tác để cung cấp cho 
khách hàng những sản phẩm đồ gỗ 
mỹ nghệ chất lượng hoàn hảo, bền 
đẹp với thời gian.

GIỚI THIỆU
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Bằng sự nỗ lực và khát vọng, Gỗ 
mỹ nghệ Hoàng Linh đã xác định 
hướng phát triển là trở thành 
thương hiệu gỗ mỹ nghệ uy tín 
nhất Việt Nam và khu vực, cung 
cấp những sản phẩm tốt nhất cho 
khách hàng.

TẦM NHÌN

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Lấy uy tín, chất lượng làm 
thước đo giá trị thương hiệu, 
Hoàng Linh cam kết mang đến 
cho khách hàng sản phẩm nội 
thất gỗ mỹ nghệ đạt yêu cầu 
cao về chất lượng, thẩm mỹ, 
công năng, có giá thành hợp 
lý nhất và có tiến độ cung ứng 
nhanh nhất.   

SỨ MỆNH

DNTN Hoàng Linh cùng các 
thợ lành nghề sẽ luôn là người 
bạn đồng hành với các chủ đầu 
tư, các nhà thiết kế và trang 
trí nội thất, các nhà sản xuất, 
kinh doanh và xuất nhập khẩu 
ngành gỗ với tinh thần hợp tác 
cùng nhau đạt mục đích và 
thành công.

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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GIÁ TRỊ 
CỐT LÕI Tâm

Lấy khách 
hàng làm trung 

tâm, phục vụ tận tâm, 
luôn làm hài lòng khách 
hàng bằng những dịch 

vụ, sản phẩm chất 
lượng.

NHÂN

Xây dựng 
một đội ngũ nghệ 
nhân có tay nghề 

cao, có cùng chí hướng, 
hoài bão và say mê 

chế tác gỗ mỹ 
nghệ.

Tiến

Luôn đổi 
mới và mong 

muốn cải tiến, vươn 
lên đến sự hoàn thiện, đem 

lại không gian sống 
hoàn mỹ cho 
khách hàng.

Tín

Gìn giữ uy 
tín, nỗ lực thực 

hiện đúng những 
gì đã cam 

kết.

Mỹ

Tạo ra 
những sản 

phẩm vừa mang tính 
ứng dụng vừa mang 

tính thẩm mỹ 
cao.

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH
GIÁ TRỊ CỐT LÕI
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Đồ gỗ mỹ nghệ Hoàng Linh 
được ưa chuộng hơn cả bởi 
ngoài yếu tố chân phương 
của chất liệu gỗ, còn là kinh 
nghiệm của những tài hoa 
nghề mộc. Hiện tại, Hoàng 
Linh là nơi quy tụ nhiều 
nghệ nhân lành nghề trong 
việc chế tác đồ gỗ mỹ nghệ 
theo phương pháp thủ công. 
Những  nghệ nhân ở đây đều 
có tâm hồn mộc mạc nhưng 
tay nghề thì lão luyện. Tất 
cả họ cùng mục đích chung 
là thổi hồn nghệ thuật vào 
trong từng chi tiết để cho 

ra đời những tác phẩm mỹ 
nghệ giá trị.

Để trở thành một nghệ nhân 
nghề mộc cần có sự yêu nghề, 
hay nói đúng hơn đó là niềm 
đam mê và phải trải qua một 
quá trình rèn luyện lâu dài thì 
mới có thể theo nghề được. 
Đặc điểm của nghề này đó là 
những nghệ nhân phải là người 
có tay nghề cao, có con mắt 
tinh tường, đầu óc quan sát 
tinh tế, khả năng liên tưởng 
hình học phong phú và phải rất 
tỉ mỉ, cần cù, cẩn thận, khéo léo 
trong mọi công đoạn.

GIỚI THIỆU CÁC
nghệ nhân gỗ của Hoàng Linh
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Kỹ thuật nghề mộc là một nghệ 
thuật rất phức tạp, thợ mộc cần 
rèn luyện những kỹ năng được 
tích lũy qua nhiều năm, sử dụng 
tư duy sáng tạo, ý thức thẩm mỹ 
độc đáo để có thể thiết kế một 
loạt sản phẩm vừa tinh tế, vừa 
“bền vững”.

Bên cạnh việc phục hồi và phát huy 
truyền thống, sự kiên trì cùng việc 
liên tục trau dồi các kỹ năng,tiếp 

cận với xu thế hiện đại được coi 
như là điểm quan trọng nhất để 
có thể trở thành một nghệ nhân 
trong lĩnh vực này.

Với những nghệ nhân ở Hoàng 
Linh, công việc công việc cầu kỳ 
với nhiều công đoạn phức tạp 
này không chỉ là tạo ra sản phẩm 
phục vụ nhu cầu trang trí nội thất 
mà nó còn mang giá trị sáng tạo 
nghệ thuật sâu sắc.

GIỚI THIỆU CÁC
nghệ nhân gỗ của Hoàng Linh
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GIỚI THIỆU
CƠ SỞ VẬT CHẤT
XƯỞNG SẢN XUẤT
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GIỚI THIỆU
CƠ SỞ VẬT CHẤT
XƯỞNG SẢN XUẤT
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QUY TRÌNH
CHẾ TÁC SẢN PHẨM

Tại Hoàng Linh, các công đoạn sản 
xuất đều được cụ thể hoá thành quy 
trình, với guồng quay nhịp nhàng, ăn 
ý. Toàn bộ quá trình đều diễn ra trong 
xưởng, ngay từ khâu lựa chọn chất 
liệu thô đến khi hoàn thiện sản phẩm.
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QUY TRÌNH
CHẾ TÁC SẢN PHẨM

1. Lên thiết kế

Đầu tiên, khách hàng có thể chọn 
mẫu theo catalog. Đến với gỗ mỹ 
nghệ Hoàng Linh, Quý khách sẽ có 
rất nhiều sự lựa chọn bởi sản phẩm 
của chúng tôi rất đa dạng, phong phú 
về mẫu mã, kiểu dáng. Ngoài sản 
xuất các mẫu mã của mình, chúng tôi 
còn sản xuất, gia công các sản phẩm 
theo thiết kế, ý tưởng của khách hàng, 
đem đến cho khách những sản phẩm 
mang đậm dấu ấn cá nhân. 

Việc lên thiết kế giúp đảm bảo tính 
thống nhất về hình khối, bố cục, sự 
hài hòa về đường nét và cũng để đảm 
bảo sự chính xác sau khi lắp ghép 
các chi tiết lại với nhau.
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2. Tuyển chọn vật liệu

Bước quan trọng quyết định chất 
lượng của sản phẩm chính là khâu 
chọn gỗ. Tùy theo mặt hàng và đơn 
hàng của khách mà nghệ nhân chọn 
gỗ cho phù hợp.

Gỗ được sử dụng phải là những loại 
gỗ tự nhiên được tuyển chọn kỹ lưỡng 
như căm xe, gõ, hương, cẩm lai… Có 
đặc tính chung là: 

Có độ cứng, độ mịn và độ đàn hồi 
tốt, có tinh dầu nên có khả năng 
chống được mối mọt.

Chịu được va đập và có khả năng 
chống xước cao

Ít bị cong vênh, hở khe, nứt mộng 
trong quá trình sử dụng

Ẩn chứa những vân gỗ đẹp biến 
ảo diệu kỳ và có giá trị cao trong 
mỹ nghệ

Để tạo nên những sản phẩm chắc 
chắn, bền đẹp, chúng tôi cam kết 
không pha gỗ khác, không dán lớp gỗ 
mỏng lên trên, đảm bảo trong ngoài 
một loại gỗ (trừ khi làm theo yêu cầu 
hoặc thiết kế của khách hàng). 
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QUY TRÌNH CHẾ TÁC SẢN PHẨM

Đầu 
tiên, người 

thợ đem gỗ đi phơi 
nắng tự nhiên, thời gian 

phụ thuộc vào loại gỗ và kích 
thước gỗ. Một nghệ nhân lão luyện 

sẽ biết cách phơi gỗ, phạt gỗ, 
lên nước sao cho gỗ 

được bền, lên 
màu đẹp.

Để có 
thể cưa một 

cách chính xác, 
người nghệ nhân phải cẩn 

thận chuẩn bị và tiến hành đo 
đạc hình dạng và kích thước theo cỡ 

sản phẩm, tùy từng sản phẩm 
mà gỗ có thể được chia 

nhỏ ra hoặc để 
nguyên 

tấm.

Nghệ 
nhân ở 

Hoàng Linh luôn 
quan tâm đến tiêu chuẩn 

bậc nhất là gỗ không nứt, vẹo 
lệch, cong vênh, thớ gỗ phải dẻo, mịn 

mới dễ chạm khắc. Nên khâu sấy gỗ được 

đặc biệt chú trọng, gỗ phải được đem đi sấy 

khô để đảm bảo độ co ngót. Nếu sấy 
khô không đảm bảo nhiệt độ 

tiêu chuẩn thì sau khi cưa 
ván khô sẽ bị cong 

vặn.Quá 
trình cắt gỗ 

cũng đòi hỏi nghệ 
nhân cần phải có kỹ nghệ 
thật tốt mới có thể cho ra 

những đường vân 
gỗ đẹp.

Vì là 
gỗ tự nhiên 

nên bắt buộc phải 
co ngót, Hoàng Linh đã 

xử lý để co ngót là tối thiểu 
và bảo hành cho 

khách.

Lúc 
này, gỗ 

mới có thể 
được đưa vào gia 

công.

3. Xử lý vật liệu
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QUY TRÌNH
CHẾ TÁC SẢN PHẨM

4. Chạm khắc hoa văn

Hoa văn, họa tiết sẽ được chạm theo 
yêu cầu của khách hàng

Nét đặc sắc cũng như linh hồn của 
sản phẩm nằm ở họa tiết với những 
motif hoa lá, linh  thú rất được ưa 
chuộng như “tứ linh” tức Long, Ly, 
Quy, Phượng, “tứ quý” tức các cây 
Tùng, Trúc, Cúc, Mai… hàm ý cầu 
mong mua bán thuận lợi, làm ăn phát 
đạt, ước nguyện gia đình hạnh phúc, 
viên mãn…

Từ các loài động vật, phong cảnh 
thiên nhiên hữu hình đến chủ đề lịch 
sử đều trở thành nguồn cảm hứng 
sáng tác cho các nghệ nhân.
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4. Chạm khắc hoa văn

Tiếp đến, người thợ chạm phải 
dựng hình, phác thảo hoa văn 
trên phôi sản phẩm và bắt đầu 
thể hiện kỹ thuật chạm khắc 
như: chạm nổi, chạm thủng, 
chạm lộng, chạm chìm bằng 
cách đục phá, gọt, tỉa, nạo… Để 
làm ra được một sản phẩm đòi 
hỏi người nghệ nhân phải sử 
dụng nhiều công cụ khác nhau 
cho mỗi công đoạn cụ thể. 

Những nghệ nhân lành nghề 
chỉ cần phác sơ những đường 
nét chính sao cho đăng đối, 
đúng tỷ lệ và để cho những 
dụng cụ thực hiện nhiệm vụ 
của chúng. Dưới những đường 

chạm, nét đục, nét chàng nhẹ 
nhàng, uyển chuyển, từng 
đường nét hoa văn nối nhau 
hiện lên sống động và sắc nét 
đến kinh ngạc.

Công đoạn này đòi hỏi sự 
tỉ mỉ đến từng chi tiết, cẩn 
trọng trong từng đường nét 
và kinh nghiệm dày dặn của 
những nghệ nhân bậc thầy. 
Mỗi đường cong, hình ảnh, 
nếp gấp đều được nghệ nhân 
mài cẩn thận và cực kỳ chính 
xác, ánh lên sự sắc sảo, ấn 
tượng, tinh tế mà những sản 
phẩm thông thường không dễ 
gì sánh được.

QUY TRÌNH
CHẾ TÁC SẢN PHẨM
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5. Tạo dáng sản phẩm

Sau khi chạm khắc, các phôi sẽ được lắp ráp lại 
với nhau theo thiết kế yêu cầu, hình thành sản 
phẩm thô.

Điều thú vị là để thực hiện được công đoạn 
này, những nghệ nhân ở Hoàng Linh phải sử 
dụng kỹ thuật đóng khung, đóng mấu nối, 
“đóng mộng” gỗ chính xác đến từng milimet. 
Kỹ thuật đặc biệt này hoàn toàn không có sự 
xuất hiện của đinh, ốc nhưng lại có tính hiệu 
quả rất cao giúp cho các đầu nồi vừa khít, 
cứng cáp và vô cùng chắc chắn. Nội thất gỗ 

mỹ nghệ sẽ thiếu hoàn hảo khi sử dụng đinh, 
vít tại các mối nối.

Một món đồ chỉ dựa trên sự gắn kết giữa gỗ với gỗ 
không phải là điều mà bất kỳ người thợ mộc nào 
cũng làm được. Đó là kết quả của một quá trình kế 
thừa, tìm tòi, sáng tạo và không ngừng phát triển.

Trong quá trình sản xuất khách có thể thường 
xuyên giám sát được sản phẩm mình đặt. Khách 
được kiểm tra phôi, kiểm tra phần thô trước khi 
hoàn thiện để đảm bảo đúng yêu cầu về chất 
lượng gỗ, kích thước, hoa văn, mẫu mã.
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QUY TRÌNH
CHẾ TÁC SẢN PHẨM

6. Hoàn thiện sản phẩm

Xong giai đoạn thô sẽ là làm nguội, 
chà nhám, khâu này càng làm kỹ thì 
sản phẩm càng có giá trị. 

Điều quan trọng nhất đó là đánh bóng 
thật kỹ các chi tiết để không những 
làm bề mặt gỗ mịn mà còn giúp những 
đường vân được hiện lên đẹp, rõ ràng 
và nổi bật.

Cuối cùng là sơn và phun bóng để tạo 
nên thành quả đẹp mỹ mãn. Để tôn 

lên vẻ đẹp vốn có của gỗ, những nghệ 
nhân đã tận dụng màu sắc và vân gỗ 
đặc trưng riêng của mỗi loại hoặc lên 
màu sao cho phù hợp với không gian 
và yêu cầu thiết kế của khách.

Mỗi một sản phẩm hoàn chỉnh được 
sản xuất ra là cả một sự đầu tư lao 
động nghiêm túc, một quá trình làm 
việc hết sức chính xác và phức tạp. Do 
vậy giá trị tích tụ trong mỗi sản phẩm 
thật khó đo lường hết được.
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Danh mục sản phẩm 

1. Nội thất gỗ mỹ nghệ: bàn, tủ, 
ghế, tủ bếp, giường, trường kỷ, 
quầy bar, hoành phi - câu đối.

Các sản phẩm của Hoàng Linh chỉ có thể 
được gói gọn trong các mỹ từ: tinh xảo, tỉ 
mỉ,… là kết tinh của cả một quá trình, sự 
đam mê và nỗ lực hết mình, say sưa gọt 
đẽo cho tác phẩm của mình.

Với nhiều mẫu mã sang trọng, phong phú 
về chủng loại, tinh xảo trong từng đường 
nét chạm khảm, sản phẩm Nội thất gỗ mỹ 
nghệ của Hoàng Linh chắc chắn sẽ đem 
đến nét riêng biệt, thoáng đãng, tinh tế, 
sang trọng cho khách hàng. 
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2. Nội thất thờ cúng: bàn thờ, bàn 
thờ ông địa, tủ thờ

Sản phẩm đồ thờ cúng của Hoàng Linh 
vốn đã được mọi người ưa chuộng bởi yếu 
tố phong thủy, yếu tố cổ truyền theo văn 
hóa tín ngưỡng của người Việt.

Được chế tác từ nguyên liệu tuyển chọn 
kỹ lưỡng, dưới bàn tay của những bậc thầy 
nghề mộc nên cho ra đời những sản phẩm 
Nội thất thờ cúng có vẻ đẹp, chất lượng 
vượt trội, trang nghiêm nhưng ấm cúng 
phù hợp với không gian phong thủy của 
mỗi gia đình.  

Danh mục sản phẩm 
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3. Cánh cửa, cầu thang, sàn, trần

Mỗi sản phẩm của Hoàng Linh đều được 
chăm chút từ hình thức bề ngoài đến chức 
năng sản phẩm. Sản phẩm cánh cửa, cầu 
thang, sàn, trần của Hoàng Linh không chỉ 
đơn thuần tạo nên một không gian hài hòa 
về thẩm mỹ mà còn đáp ứng đầy đủ các 
yêu cầu của khách hàng về chất lượng, độ 
bền, độ tin cậy cũng như sự tiện dụng của 
sản phẩm. 

Điều đó đã mang lại một thương hiệu đồ 
gỗ mỹ nghệ được nhiều khách hàng biết 
đến, tin tưởng và ngày một phát triển.

Danh mục sản phẩm 
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LĨNH VỰC
kinh doanh khác

Ngoài 
sản xuất và 

kinh doanh đồ gỗ 
mỹ nghệ, Hoàng Linh 

còn là nhà phân phối cho 
những thương hiệu đồ đồng 

lớn trên thị trường như 
Đại Phát (DA-
PHA) và Lộc 

Thành...

Sản 
phẩm có 

mẫu mã và kích 
thước đa dạng, phong 

phú được sản xuất theo dây 
chuyền hiện đại bằng công nghệ 

3D nên có độ bền cao, lớp phủ 
chuyên dụng siêu bền không 

cần đánh bóng vẫn 
sáng như mới.Các 

sản phẩm đồ 
đồng được Hoàng 

Linh phân phối luôn 
được kiểm soát nghiêm ngặt 

về chất lượng, về tính thẩm mỹ và 
giá trị phong thủy mang lại sự 
trang nghiêm, trịnh trọng và 

linh thiêng cho không 
gian thờ cúng 

của khách 
hàng. 

Khách 
hàng có 

nhu cầu mua 
đồ đồng, Hoàng Linh 

sẽ đưa Catalog báo giá, 
khách hàng lựa chọn 

mẫu rồi đặt hàng 
theo số lượng 

yêu cầu.

Hoa 
văn 

trang trí nổi 
khối theo không 

gian 3 chiều tinh xảo, 
sắc nét như rồng chầu, mặt 

nguyệt, hổ phù, long, lân, quy, 
phụng.... tạo nên cái hồn cho mỗi sản 
phẩm thờ cúng. Ngoài màu vàng sáng 

bóng còn có màu đen giả cổ. Đây 
không chỉ đơn thuần là đồ 

thờ cúng gia tiên mà 
còn mang ý nghĩa 

tâm linh sâu 
sắc.

Với 
chế độ bảo 

hành, hậu mãi tận 
tâm, DNTN Hoàng Linh 

tự tin là nơi cung cấp, phân 
phối những sản phẩm đồ 

đồng uy tín nhất cho 
khách hàng.
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