Tủ Bếp Gỗ Căm Xe TB2407
Từ xưa đến nay các sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các gia
đình. Các đồ nội thất được làm bằng gỗ tự nhiên tạo cho không gian trở lên sang trọng, lịch sự và
ấm cúng hơn. Với cất trúc chặt chẽ, khả năng tạo hình dễ dàng giúp sản phẩm có nhiều đường
nét và họa tiết hoa văn tinh tế. Đặc biệt với các sản phẩm được làm từ gỗ tự nhiên có độ bền cao
cũng như khả năng chống chịu tốt.
Trong đó các loại tủ bếp được làm bằng gỗ tự nhiên được rất nhiều khách hàng lựa chọn chon
căn bếp của gia đình mình. Hiện nay tại công ty Tủ bếp gỗ Căm Xe , Tủ bếp gỗ xoan đào , Tủ bếp gỗ sồi
Tủ bếp gỗ

những dòng sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe được khá nhiều khách hàng lựa chọn vì chất gỗ tốt và có
giá thành phù hợp với mọi hộ gia đinh. Đặc biệt tại Minh Khôi sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe
TB2407 với kiểu dáng thiết kế hiện đại phù hợp lắp đặt cho không gian bếp rông, lắp cho các
ngôi biệt thự để tạo sự sang trọng và hiện đại cho căn bếp.
Thông tin và tính năng sử dụng của tủ bếp gỗ căm xe TB2407:


Tủ được thiết kế với phong cách sang trọng, kết hợp với các đường nét hiện đại tạo cho
không gian bếp sự sang trọng.



Tủ bếp gỗ căm xe TB2407 làm từ vật liệu tự nhiên nên có độ chắc, bền cao, khả năng
chịu nước cũng như ẩm mốc tốt. Ngoài ra với dòng sản phẩm này người tiêu dùng có thể
tin tưởng vào khả năng chống mối mọt tốt nhất hiện nay.



Với thiết kế chữ L, kết hợp với đảo bếp giúp việc nấu nướng trở nên dễ dàng, giúp tiết
kiệm không gian bếp và sự thoải mái.



Tủ bếp TB2407 với gam màu nâu tạo nét cổ điển, các đường vân gỗ nhỏ, đan xen nhau
tạo sự hiện đại, hai thứ kết hợp vào nhau tạo nên sự hài hòa và ấm cúng cho căn bếp.



Ngăn chứa đồ, kệ để bát đĩa rộng giúp cất gọn đồ đạc một cách dễ dàng, các phụ kiện đi
kèm tủ được nhập khẩu nên khá đẹp và chắc chắn.



Về tổng quan tủ bếp căm xe TB2407 rất phù hợp với các căn biệt thự cũng như các khu
chung cư có diện tích phòng bếp rộng.

Với những ưu điểm nổi bật dòng sản phẩm tủ bếp gỗ căm xe TB2407 đáng để cho các gia đình
lựa chọn. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể lựa chọn các sản phẩm khác của công ty Tủ bếp gỗ Căm
Xe , Tủ bếp gỗ xoan đào , Tủ bếp gỗ sồi Tủ bếp gỗ

như dòng sản phẩm TB2409, TB2401, TB2406,… mỗi sản phẩm có kiểu dáng khác nhau vì vậy
bạn có thể lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất với căn bếp của gia đình mình.

