Tủ Bếp Gỗ Căm Xe TB2401
Với nhiều kiểu dáng hiện đại cũng như có các đường vân gỗ dày, màu gỗ hiện đại sang trọng nên
tủ bếp gỗ căm xe rất phù hợp vơi các căn bếp của gia đình Việt Nam. Bên cạnh đó tủ bếp gỗ căm
xe rất dễ kết hợp với các phụ kiện khác được bố trí trong phòng bếp. Tủ bếp gỗ căm xe không
chỉ tạo sự trang nhã đáp ứng mọi ngu cầu cần thiết mà còn tạo cảm giác gần gũi và ấm cúng cho
không gian bếp.
Tủ bếp gỗ Căm Xe , Tủ bếp gỗ xoan đào , Tủ bếp gỗ sồi Tủ bếp gỗ

Hiên nay trên thị trường Việt Nam có công ty Minh Khôi là cơ sở chuyên sản xuất cũng như tư
vấn thiết kế các loại tủ bếp gỗ căm xe. Trong đó tại công ty hiện nay dòng sản phẩm tủ bếp gỗ
căm xe TB2401 đang được nhiều hộ gia đình lựa chọn vì kiểu dáng hiện đại cũng như giá cả phù
hợp. Tủ bếp TB2401 là dòng sản phẩm mới đưa ra thị trường, với chất liệu làm hoàn toàn từ gỗ
căm xe lên có độ bền cao và khả năng vượt trội. Ngoài ra dòng tủ bếp này còn có thể lắp đặt cho
nhiều không gian phòng bếp khác nhau nên mới được ưu chuộng như vậy.
Thông tin và những tính năng tủ bếp gỗ căm xe TB2401:











Tủ bếp gỗ căm xe TB2401 được làm hoàn toàn từ nguyên lieu tự hiên nên có khả năng
chông chịu tốt và có độ bền cao. Đặc biệt khi sử dụng dòng sản phẩm này bạn có thể tin
tưởng vào khả năng chống môi mọt và không bị thấm nước.
Tủ bếp TB2401 mang vẻ đẹp tự nhiên, với những hình vân gỗ nhot và sát vào nhau tạo
cho tủ bếp sự cổ điển và sang trọng.
Với chiếc tủ bếp này sẽ có mùi thơn đặc trưng, có mùi thơn nhẹ không quá nặng mùi, tạo
cho căn phòng thoáng mát và dễ chịu hơn.
Tủ bếp gỗ căm xe TB2401 được thiết kế với kiểu chữ U giúp tiết kiệm không gian bếp, tủ
bếp ôm sát các đường cong của góc tường giup sử dụng được tối đa cho dù không gian
bếp nhỏ hẹp.
Tủ được phủ lớp sơn màu nâu, các đường vân gỗ nội bật tạo cho không gian bếp sự dang
trọng và ấm cúng.
Các ngăn tủ, các ngăn chứa đồ và khoang để lò nướng, máy hút mùi được thiết kế hợp lý
tạo sự thoải mái cho người sử dụng.
Sản phẩm được bảo hành 5 năm.
Miễn phí vận chuyển tại TP. Hồ Chí Minh.

Ngoài ra tại công ty Minh Khôi gỗ căm xe còn sử dụng để làm trong các đồ nội thất khác như:
gường, tủ, cầu thành, sàn, cửa gỗ,…Các sản phẩm đều có chất lượng tốt và giá cả hợp lý với túi
tiền của mọi gia đình.

