So sánh tủ bếp gỗ tự nhiên và tủ bếp gỗ công nghiệp
Đã bao giờ bạn thắc mắc không biết nên chọn mẫu tủ bếp nào? Đã bao giờ bạn đưa ra
những so sánh tủ bếp gỗ tự nhiên và tủ bếp gỗ công nghiệp? Bạn đã có câu trả lời thích
đáng cho bản thân?
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So với các mẫu tủ được làm từ những chất liệu khác thì tủ gỗ tự nhiên và tủ gỗ công
nghiệp luôn là dòng sản phẩm bán chạy nhất trên thị trường. Nhằm giúp quý khách hàng
có được sự lựa chọn tốt nhất, nội thất Minh Khôi có một số thông tin so sánh tủ bếp gỗ
tự nhiên và tủ bếp gỗ công nghiệp cho quý khách hàng tiện tham khảo.
Là dòng sản phẩm được sử dụng nhiều nhất để sản xuất cho đồ nội thất gia đình, phục
vụ chính cho việc trang trí nội thất, quá trình đóng tủ bếp, giường, bàn… tủ bếp gỗ luôn
là những sản phẩm được lòng người tiêu dùng nhất hiện nay.
Để so sánh tủ bếp gỗ tự nhiên và tủ bếp gỗ công nghiệp, cùng xem qua ưu điểm,
nhược điểm của các dòng sản phẩm này:
- Ưu điểm của tủ bếp gỗ tự nhiên:
+ Khá bền bỉ theo thời gian.
+ Những đường vân gỗ đẹp.
+ Khả năng chịu nước tốt, được tẩm sấy, sơn bả kỹ trước khi đưa vào sử dụng.
+ Phong cách, kiểu dáng sang trọng, cổ điển, tạo được sự ấm cúng cho gia đình.
- Nhược điểm:
+ Giá thành cao: do tính chất của dòng sản phẩm này là chúng được làm từ các loại gỗ
quý đã cạn kiệt nên giá thành của sản phẩm thường khá cao.
+ Một số sản phẩm bên ngoài thị trường hiện nay cũng bị cong vênh, nứt nẻ theo thời
gian sử dụng do quá trình ghép nối các mảng gỗ lớn không hoàn hảo.
Tiến hành so sánh tủ bếp gỗ tự nhiên và tủ bếp gỗ công nghiệp với chất liệu tủ bếp
được làm từ gỗ công nghiệp: với nguồn nguyên liệu chính là gỗ tự nhiên, qua các khâu
sản xuất khác nhau, các công nghệ ép, dán, gỗ công nghiệp hiện nay khá đa dạng, đa
dạng cả về đặc tính cơ học cho đến bề mặt thẩm mỹ… đạt được nhiều đặc tính vượt trội
hơn hẳn so với các dòng sản phẩm khác.

- Ưu điểm:
+ Giá thành hợp lý: phù hợp với đại đa số người tiêu dùng Việt hiện nay. Nhiều mẫu mã
đơn giản hơn gỗ tự nhiên, chi phí cho nhân công ít hơn, có thể đưa vào sản xuất ngay
mà không cần trải qua giai đoạn tẩm sấy, lựa chọn gỗ…
+ Sản phẩm được làm từ gỗ công nghiệp thường không bị cong vênh, co ngót ngay cả
khi có các mảng nội thất lớn.
+ Gia công sản xuất nhanh hơn so với gỗ tự nhiên.
+ Phong cách hiện đại, trẻ trung, công năng sử dụng cao.
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- Nhược điểm:
+ Không có nhiều họa tiết, không có đường soi như các sản phẩm làm từ gỗ tự nhiên.

