Nên chọn tủ bếp gỗ tự nhiên hay tủ bếp gỗ công nghiệp
Tủ gỗ tự nhiên, tủ gỗ nhân tạo luôn là 2 dòng sản phẩm được lòng người tiêu dùng nhất
trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, phần đông người tiêu dùng hiện nay vẫn phân
vân vì không biết nên chọn tủ bếp gỗ tự nhiên hay tủ bếp gỗ công nghiệp…
Tủ bếp gỗ : Tủ bếp gỗ Căm Xe Tủ bếp gỗ xoan đào Tủ bếp gỗ sồi https://giuonggo.net/tu-bep-go CHUYÊN
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Còn bạn thì sao? Bạn nghĩ nên chọn tủ bếp gỗ tự nhiên hay tủ bếp gỗ công nghiệp? Nếu
như bạn chưa biết, cùng nội thất Minh Khôi tìm hiểu thêm một vài thông tin bên dưới,
vừa giúp hỗ trợ quá trình lựa chọn tủ, vừa giúp mọi người có thêm kinh nghiệm nữa đấy
nhé!
Bạn đang có nhu cầu chọn mua tủ bếp gỗ? Bạn đang có quá nhiều sự lựa chọn tại các
cửa hàng bên ngoài thị trường? Bạn đang nhận được những lời chào mời khá hấp dẫn,
bạn không biết nên chọn tủ bếp gỗ tự nhiên hay tủ bếp gỗ công nghiệp khi mà giá tiền,
độ bền cơ học và tông màu chủ đạo của chúng rất khác nhau? Đó cũng là sự băn khoăn
của phần lớn khách hàng hiện nay…
- Tủ bếp gỗ với chất liệu chính là gỗ tự nhiên: các mẫu tủ gỗ tự nhiên hiện đang là dòng
sản phẩm được người dùng lựa chọn nhiều nhất. Với nhiều mẫu tủ nổi bật như tủ bếp
gỗ xoan đào, tủ bếp gỗ căm xe, gỗ tràm bông vàng…
+ Ưu điểm: tủ gỗ tự nhiên luôn là dòng sản phẩm đứng đầu vì chúng khá cứng cáp và
bền hơn hẳn so với các sản phẩm gỗ công nghiệp. Việc sử dụng tủ gỗ tự nhiên sẽ giúp
bạn tránh được tình trạng cong vênh do tiếp xúc với nhiệt độ cao, tránh được việc bong
tróc sau thời gian dài sử dụng. Với những đường vân gỗ đẹp, nếu bạn biết cách kết hợp
với các đồ nội thất khác, căn bếp nhà bạn sẽ sang trọng và xinh đẹp hơn cả sự chờ đợi
của bạn.
+ Nhược điểm: giá thành chính là nhược điểm lớn nhất của dòng sản phẩm này. Tuy
nhiên, nếu xét về lâu dài thì chúng là sự đầu tư chính đáng chứ không như những dòng
sản phẩm khác.
- Lựa chọn tủ bếp với chất liệu gỗ công nghiệp: dòng sản phẩm này là sự lựa chọn hàng
đầu của nhiều gia đình, đặc biệt là những người trẻ tuổi vì các sản phẩm đều sáng bóng,
thiết kế bắt mắt, tạo được sự hiện đại riêng vốn có của nó.

Tủ bếp gỗ công nghiệp bao gồm: tủ bếp làm bằng ván MDF, tủ bếp gỗ dán laminet, tủ
bếp laminate giả vân gỗ, tủ bếp acrylic bóng gương sang trọng, đẳng cấp và một số tủ
bếp với nhiều kiểu dáng đa dạng, màu sắc phong phú…
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