Căn nhà của gia đình bạn sẽ trở nên đẹp, sang trọng và tiện nghi hơn nếu biết lựa chọn
những sản phẩm nội thất đẹp và phù hợp. Ngoài những sản phẩm nội thất quan trọng như
ở phòng khách, phỏng ngủ ra thì những sản phẩm nội thất dành cho phòng bếp cũng quan
trọng không hề kém.Là nơi cả gia đình ngồi quây quần thưởng thức các món ăn ngon do
chính tay của bà và của mẹ nấu, là nơi giữ lửa và hơi ấm cho cả gia đình. Bởi vậy việc
mua một chiếc tủ bếp đẹp và đầy đủ tiện nghi sẽ giúp mọi người trở nên hào hứng hơn
trong mỗi bữa ăn và cảm thấy thoải mái khi bước vào khu vực bếp.
Tủ bếp gỗ Căm Xe , Tủ bếp gỗ xoan đào , Tủ bếp gỗ sồi Tủ bếp gỗ
Tủ bếp hiện nay được làm với nhiều chất liệu và có nhiều mẫu mã để khách hàng có thể
dễ dàng lựa chọn nhất. Ngoải tính thẩm mỹ thì vấn đề tuổi thọ của sản phẩm cũng được
khách hàng quan tâm, và nguyên liệu để đảm bảo độ bền và lâu dài cho sản phẩm vẫn là
nguyên liệu gỗ tự nhiên. Gỗ tự nhiên có độ bền cao, co nhiều ưu điểm để đánh giá là sản
xuất ra những chiếc tủ bếp đẹp nhất. Trong nguyên liệu gỗ tự nhiên thì hiện nay gỗ Căm
Xe đang được khách hàng khá quan tâm và lựa chọn làm nguyên liệu chính để sản xuât ra
các sản phẩm tủ bếp. Sau đây công ty thiết kế nội thất sẽ giới thiệu đến quý khách một
trong những dòng sản phẩm tủ bếp gỗ Căm xe mà chúng tôi đã thiết kế và thi công cho
khách hàng, tủ bếp gỗ Căm Xe TB2405.
Giới thiệu sản phẩm và kiểu kiến trúc:
- Đối với những ngôi nhà có khu vực bếp hẹp việc lựa chọn một sản phẩm tủ bếp vừa
đẹp, tiện nghi là điều khách hàng luôn mong muốn. Tủ bếp gỗ Căm Xe TB2405 với thiết
kế đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt và tiện nghi, sản phẩm này mang đến cho khu vực bếp
một cảm giác hiện đại và thoáng mát.
- Với thiết kế chứ I đơn giản sẽ giúp tiết kiệm diện tích cho căn phòng và tạo một lối đi
và di chuyển thoải mái khi nấu ăn.
- với màu gỗ nâu trầm, có độ bóng cao giúp cho ngôi nhà trông trở nên ấm cũng và thoải
mái hơn.
- Bởi thiết kế nhỏ gọn nên tủ bếp trên chỉ có 2 hộp tủ với cánh cửa bằng kính và 1 hộp tủ
nhỏ, bên cạnh là giá treo bằng gỗ để đựng những dụng cụ cần thiết.
- Tủ bếp dưới bao gồm ngăn kéo ngang và ngăn kéo dọc, thiết kế này khá phổ biến đối
với các tủ bếp gỗ tự nhiên.
- Tổng quan của sản phẩm tử bếp này là tối giản mọi thứ nhưng vẫn tận dụng được hết
tính tiện nghi đến người tiêu dùng.
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