Tủ Bếp Gỗ Căm Xe TB2403
Không gian phòng bếp là nơi mà cả gia đình quay quần bên mân cơm, thưởng thức các món ăn
ngon do chính tay những người mẹ, người vợ nấu. Vì vậy việc thiết kế không gian phòng bếp
cũng như lựa chọn các vật dụng cần thiết trong phòng bếp rất quan trọng.
Hiện nay việc lựa chọn cũng như mua sắm các vật dụng bếp khá dễ dàng, những làm sao lựa
chọn các vật dùng hài hòa với nhau là cả một vấn đề. Để tạo cho căn bếp ấm cúng thì lựa chọn
được một chiếc tủ bếp đẹp và thoải mái là vấn đền cần đặt nên hàng đầu. Trên thị trường hiện
nay có công ty Minh Khôi chuyên sản xuất cũng như thiết kế các loại tủ bếp đẹp và giá thành
hợp lý. Các bạn có thể đến đây để lựa chọn các mẫu phù hợp cũng như thiết kế các sản phẩm phù
hợp với không gian phòng bếp của gia đình mình.
Tại cơ sở sản xuất của Tủ bếp gỗ Căm Xe , Tủ bếp gỗ xoan đào , Tủ bếp gỗ sồi Tủ bếp gỗ
có dòng sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe TB2403 đang được khá nhiều khách hàng lựa chọn vì kiểu
dáng hiện đại và sang trọng. Với dòng sản phẩm này phù hợp với các căn bếp có không gian
rộng.
Thông tin và tính năng của tủ bếp gỗ căm xe TB2403:
 Tủ được là hoàn toàn từ gỗ tự nhiên và qua quá trình sấy tẩm nên sản phẩm có độ bền
cao, có khả năng chống chịu tốt.
 Tủ bếp gỗ căm xe TB2403 được thiết kế cho các căn biệt thự hay các khu chung cư có
không gian phòng bếp rộng và có nhiều ánh sáng.
 Với thiết kế chữ L giúp bạn tận dụng không gian góc một cách hiệu quả, thoải mái khi
nấu nướng và dễ dàng điều chỉnh độ dài của bếp tùy thuộc vào không gian phòng bếp.
 Tủ được thiết kế với gam màu nâu nhạt tạo sự hài hòa và dễ dàng kết hợp với các phụ
kiện khác trong phòng bếp.
 Tủ bếp còn có nhiều phụ kiên theo kèm như các ngăn chứa đồ, ngăn úp chén, bát, các
ngăn để đồ phụ gia. Đặc biệt tủ bếp còn có các ngăn để lò nướng, máy hút mùi,…được
thiết kế tinh tế.
 Tủ bếp TB2403 được bảo hành trong 5 năm.
 Miễn phí vận chuyển cho các khách hàng tại khu vực Hồ Chí Minh.

