Tủ Bếp Gỗ Căm Xe TB2404
Hiện nay trên thị trường Việt Nam các dòng sản phẩm gỗ tự nhiên được rất nhiều gia đình lựa
chon để làm tủ bếp và các đồ nội thất trong gia đình. Với những ưu điểm vượt trội, độ bền cao và
rất phù hợp với khí hậu cũng như thời tiết của Việt Nam. Trong đó các sản phẩm tủ bếp gỗ căm
xe là loại gỗ các ưu điểm vượt trội hơn cả. Nếu gia đình bạn muốn lựa chọn dòng sản phẩm vân
giữ được màu sắc cũng như vân gỗ tự nhiên thì lên lựa chọn tủ bếp gỗ căm xe.
Với nhiều năm kinh nghiệm Tủ bếp gỗ Căm Xe , Tủ bếp gỗ xoan đào , Tủ bếp gỗ sồi Tủ bếp gỗ
luôn là đơn vị đi đầu trong việc thiết kế và sản xuất các loại gỗ tự nhiên. Dòng sản phẩm tủ bếp
gỗ căm xe TB2404 với thiết kế tự nhiên vẫn giữ được cho mình màu sắc vân gỗ tự nhiên nên
được khá nhiều khách hàng ưu chuộng. Với sản phẩm tủ bếp này sẽ phù hợp nếu được thiết kế
trong các phòng bếp có diện tích rộng và được kết hợp với các tủ rượu và đảo bếp sẽ giúp căn
bếp hiện đại và sang trọng hơn. Đặc biệt qua quá trình sản xuất hiện đại và tiên tiến nhất nên sản
phẩm này có độ bền cao và có khả năng chống chịu tốt so với nhiều dòng sản phẩm khác.
Thông tin và tính năng sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe TB2404:








Tủ bếp gỗ căm xe TB2404 được sản xuất theo dây truyền hiện đại, nguyên liệu được
nhập khẩu hoàn toàn nên đảm bảo về chất lượng cũng như có thời gian sử dụng lâu.
Đặc biệt với chiếc tủ bếp TB2404 không bị mối mọt sâm phạm và có khả năng chịu được
nước và độ ẩm cao tốt.
Tủ được thiết kế với chữ L tạo cho không gian bếp rộng hơn, tủ còn được kết hợp với đảo
bếp, tủ rượu và nhiều vật dụng khác giúp cho không gian bếp ấm cúng hơn.
Với tông màu tự nhiên, vẫn giữ được nét mộc mạc, các đường vân gỗ sắc nét tạo cho tủ
có nét bứt phá và phòng cách hiện đại.
Các ngăn tủ trên, tủ dưới và các phụ kiện theo kèm có thiết kế hợp lý đáp ứng mọi nhu
cầu cần thiết cho việc nấu nướng hàng ngày.
Ngoài ra sản phẩm còn được công ty bảo hành 5 năm.
Miễn phí vận chuyển cho những khách hàng ở Hồ Chí Minh.

Với dòng sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe Tb2404 của công ty Tủ bếp gỗ Căm Xe , Tủ bếp gỗ xoan đào , Tủ
bếp gỗ sồi Tủ bếp gỗ

sẽ đem lại sự hài lòng cho khách hàng về chất lượng cũng như giá cả. Bên cạnh dòng sản phẩm
TB2404 công ty còn rất nhiều dòng sản phẩm khác với nhiều mẫu mã cũng như kiểu dáng phù
hợp với mọi diện tích phòng bếp.

