Tủ Bếp Gỗ Căm Xe TB2406
Một căn phòng bếp đẹp không nhất thiết phải rộng mà nó phải đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cần
thiết của người sử dụng. Phòng bếp phải có ánh sáng và không khí được lưu thông để đảm bảo
sức khỏe cho người dùng. Để tạo nên một phòng bếp đầy đủ thì không thể nào thiếu một chiếc tủ
bếp đầy đủ tiện nghi.
Tủ bếp gỗ Căm Xe , Tủ bếp gỗ xoan đào , Tủ bếp gỗ sồi Tủ bếp gỗ

Hiện nay trên thị trường có rất nhiều loại tủ bếp những tủ bếp gỗ tự nhiên và tủ bếp gỗ công
nghiệp là được dùng nhiều nhất. Trong đó các dòng sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe được làm hoàn
toàn bằng gỗ tự nhiên được khá nhiều gia đình lựa chọn.Tủ bếp gỗ căm xe có chất lượng tốt, giá
trị sử dụng cao và phù hợp với các gia đình tại Việt Nam. Và sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe
TB2406 của công ty Minh Khôi sản xuất đáp ứng đầy đủ mọi nhu cầu cần thiết của các gia đình.
Với công nghệ sản xuất hiện đại và qua nhiều khâu sản xuất tỉ mỉ để tạo ra các sản phẩm có chất
lượng cao.
Thông tin và tính năng sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe TB2406:
 Với thiết kế hài hòa tinh tế sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe TB2406 phù hợp với các căn bếp
có không gian rộng. Với các vẫn gỗ đẹp tạo nên các điểm nhấn và độc đáo cho phòng bếp
của gia đình bạn.
 Tủ bếp gỗ căm xe TB2406 được thiết kế với kiểu chữ L tạo cho bếp rộng rãi hơn, tủ bếp
kết hợp với tủ rượu tạo cho phòng bếp hiện đại và rất sang trọng.
 Tủ bếp TB2406 với các ngăn tủ trên dưới tiện lợi, dễ dàng sắp xếp vật dụng bếp gọn gàng
giúp cho không gian bếp được tiết kiệm tạo sự thoải mái cho người nấu nướng.
 Sản phẩm qua nhiều công đoạn sấy tẩm nên tủ bếp có khả năng chống ẩm, không bị co
ngót và cong vênh sau nhiều thời gian sử dụng.
 Với tông màu nâu tạo cho căn bếp sự ấm cũng, nét cổ điển và dẽ dàng kết hợp với các
phụ kiện khác trong phòng bếp.
 Về tổng thể tủ bếp được thiết kế đơn giản, tiện lợi cho người sử dụng và tiết kiệm tối đa
không gian phòng bếp.
Với những tính năng vượt trội sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe TB2406 của công ty giuonggo.net là
sản phẩm phù hợp với mọi hộ gia đình. Sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe TB2406 sẽ đem lại sự hài
lòng cho khách hàng về kiểu dáng cũng như về chất lượng của sản phẩm. Với chiếc tủ bếp này sẽ
đem lại cho gia đình bạn những bữa ăn vui vẻ và đầm ấm trong căn bếp của gia đình mình.

