
Sách giới thiệu công nghệ của các Doanh nghiệp môi trường tỉnh Fukuoka

“ECO-M wood” là vật liệu xây dựng có nguyên liệu từ nhựa đã

qua sử dụng và gỗ chưa sử dụng, sản phẩm góp phần bảo tồn rừng

bằng cách thúc đẩy sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên và

giảm lượng gỗ khai thác.

Ngoài ra, việc dùng nhựa đã qua sử dụng có thể làm giảm 92%

lượng khí thải CO2 phát sinh do quá trình sản xuất nguyên liệu,

v.v... có nguồn gốc từ tài nguyên thiên nhiên, bên cạnh đó, sử dụng

sản phẩm này làm sàn gỗ có thể giảm khoảng 41% lượng khí thải

CO2 trong toàn bộ vòng đời của sản phẩm.

Không chỉ thân thiện với môi trường, sản phẩm còn có tính năng

cao tương đương hoặc thậm chí tốt hơn gỗ tự nhiên về độ bền, chống

ăn mòn, tỷ lệ hút nước, chống mối mọt, bạn có thể yên tâm sử dụng

lâu dài.

Chất thải

Có thể sử dụng sản phẩm làm vật liệu xây dựng cho sàn, lam gỗ,

hàng rào, băng ghế, v.v... trong các cơ sở như công viên, trường học

và các tòa nhà văn phòng Chính phủ, v.v... Sự chú trọng của chúng

tôi đối với môi trường, chất lượng và công nghệ luôn được nhiều

khách hàng đánh giá cao.

ECOWOOD Co. Ltd

“ECO-M wood” - vật liệu xây dựng chất gỗ có nguyên liệu là gỗ chưa 

sử dụng và nhựa phế thải, được phát triển song song cùng với vật liệu gỗ

⚫ Sử dụng sản phẩm để cải thiện các vấn đề môi trường

ECO-M wood là sản phẩm tận dụng các vật liệu gỗ và nhựa không được sử

dụng hiệu quả, hàm lượng vật liệu tái chế trong sản phẩm cao hơn 90%.

Thông qua việc tái chế sàn gỗ đã xuống cấp và vật liệu gỗ hiện có, chúng tôi

có thể tạo ra nguồn tài nguyên được “sản xuất và tiêu thụ tại địa phương”.

⚫ Chất lượng được đảm bảo bởi một loạt chứng nhận

Chúng tôi đang đẩy mạnh cải tiến và nỗ lực cho ra đời những sản phẩm

đồng nhất, chất lượng cao, giúp khách hàng yên tâm sử dụng. Chúng tôi đã

đạt được sự công nhận và các chứng nhận chính thức như ISO 9001, sản phẩm

được thể hiện nhãn JIS, sản phẩm tái chế được tỉnh Fukuoka chứng nhận,

v.v..., các sản phẩm đều được kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt.

⚫ Năng lực lập kế hoạch và công nghệ cao đáp ứng nhu 

cầu của khách hàng

Trong gần 20 năm qua, chúng tôi luôn chú trọng đến việc tạo cho sản phẩm

cảm quan giống kết cấu gỗ, đồng thời bổ sung các tính năng mới tùy theo mục

đích sử dụng. Chúng tôi có năng lực lập kế hoạch và công nghệ cao, có thể

mang đến các sản phẩm đáp ứng nhu cầu của khách hàng, như giảm trọng

lượng vật liệu thông qua xử lý tạo xốp trong lớp lõi, cố gắng tạo ra vân gỗ

chân thực, thêm tính năng chống chịu thời tiết cao, giảm trọng lượng và tăng

độ bền cho vật liệu bằng cách kết hợp với nhôm, tăng cường tính năng cách

nhiệt và chống tĩnh điện, v.v...

Giám đốc đại diện Ishimoto Koji
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Phương pháp sản xuất ECO-M wood Thực hiện Các mục tiêu phát triển bền vững

Các ví dụ sử dụng sản phẩm (sàn, băng ghế, v.v...)

Nhà máy sản xuất duy nhất ở miền Tây Nhật Bản thực hiện “tái chế nguồn tài nguyên hữu hạn”

Việc thực hiện các mục tiêu SDGs mà toàn thế giới hướng đến gắn liền với việc

thực hiện “triết lý kinh doanh” mà chúng tôi hướng đến. Trong tương lai, công

ty chúng tôi sẽ tiếp tục sản xuất các sản phẩm chú trọng đến

“môi trường”, “chất lượng” và “công nghệ” để thực hiện “triết lý kinh doanh”

của mình. (Giám đốc đại diện Ishimoto Koji)

Địa chỉ liên hệ

1-12-1 Hibikimachi, Wakamatsu-ku, Kitakyushu

Điện thoại/E-mail

+81-93-751-2424/info@eco-wood.jp

Ưu điểmHiệu quả

Ứng dụng

EEG (Tầm nhìn toàn cầu về hệ sinh thái của Ecowood)

Mang đến cho khách hàng sự ấn tượng và hài lòng 

bằng việc “kế thừa tinh thần của gỗ” và “tạo ra giá 

trị mới”.

Tạo ra môi trường làm việc nơi mọi nhân viên đều cảm 

nhận được ý nghĩa công việc và sự phát triển của bản 

thân để hướng đến một “cuộc sống khỏe mạnh và hạnh 

phúc”.

Bảo vệ môi trường toàn cầu tươi đẹp bằng cách thúc 

đẩy “tái chế nguồn tài nguyên hữu hạn”
Tăng cường quan hệ hợp tác với đối tác kinh doanh, 

xây dựng các mối quan hệ cùng tồn tại và phát triển.

EEG (Tầm nhìn toàn cầu về hệ sinh thái của Ecowood)

• Tạo ra nhu cầu

• Nâng cao mức độ hài lòng của khách 

hàng

• Khai thác nhu cầu ở những lĩnh vực 

khác

• Có hiệu quả hỗ trợ lẫn nhau giữa các 

nhóm

• Đổi mới cách thức làm việc

• Đào tạo nhân viên có tính tự lập

• Quản lý sức khỏe

• Nâng cao mức độ hài lòng của nhân 

viên

• Thúc đẩy tái chế

• Nỗ lực trong các dự án môi trường 

mới 

• Thực hiện tái chế nhiều lần 

• Hành động sinh thái 21 (EA21)

• Đạt được các mục tiêu quản lý môi 

trường

• Tuân thủ giao dịch công bằng

• Tuân thủ luật và các quy định

• Tăng cường mối quan hệ với đối tác 

kinh doanh

• Củng cố quy trình mua hàng

Nguyên liệu nhựa

Sử dụng nhựa PP từ phế 

liệu nhà máy và nhựa, 

v.v... được xử lý theo 

Luật Tái chế vật đựng 

làm nguyên liệu.

Nguyên liệu trung gian

Nguyên liệu gỗ cùng với nhựa và 

các nguyên liệu thứ cấp được 

nghiền mịn đến vài trăm micron, 

sau đó nhào trộn gia nhiệt theo tỷ 

lệ xác định để tạo thành nguyên 

liệu trung gian (dạng hạt).

Nguyên liệu trung gian được gia nhiệt lại bằng 

máy ép đùn, sau đó máy sẽ sử dụng khuôn để 

đúc thành hình dạng xác định. Kế tiếp, chúng 

tôi tiến hành gia công hoàn thiện như tạo vân 

gỗ, vát cạnh, v.v... và thực hiện các cuộc kiểm 

tra chất lượng trước khi hoàn thành sản phẩm 

gỗ “ECO-M wood”.

Nguyên liệu gỗ

Nghiền nhỏ và sử dụng 

gỗ phế liệu từ công trình 

xây dựng/kiến trúc, gỗ 

vụn sau cắt tỉa rừng, gỗ 

chưa sử dụng, v.v... làm 

nguyên liệu.

Nguyên liệu được tạo 

cấu trúc như thế này để 

nhựa lấp đầy các 

khoảng trống trong bột 

gỗ và bảo vệ bề mặt.

Tạo hình - Gia công –

Kiểm tra

https://www.eco-wood.jp/

