Tủ Bếp Gỗ Sồi TB2205
Tủ bếp gỗ sồi là một trong những sản phẩm tủ bếp đã có mặt trên thị trường Việt Nam nhiều
năm, với kiểu dáng thiết kế hiện đại cùng với chất lượng tốt nên được rất nhiều khách hàng lựa
chọn. Với chất liệu được làm hoàn toàn từ gỗ sồi tự nhiên nên các sản phẩm có độ bền cao cũng
như có mùi thơm tự nhiên. Các loại tủ bếp gỗ sồi với kiểu dáng hiện đại, gam màu tươi mới tạo
cho không gian phòng bếp sang trọng và thanh lịch.
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Với dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2205 có khả năng chịu được nhiệt độ khắc nghiệt của khí
hậu Việt Nam và có độ bền cao theo nhiều năm. Tủ bếp Tb2205 được thiết kế theo phong cách
hiện đại tạo cho không gian phòng bếp sang trọng và ấm cúng hơn.
Thông tin dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2205:


Tủ được làm bằng gỗ sồi nhập khẩu từ nước ngoài.



Tủ bếp gỗ sồi TB2205 được thiết kế kiểu chữ L phù hợp cho các căn bếp có không gian
nhỏ hẹp.



Tủ được thiết kế với gam màu vàng nhạt tạo cho không gian phòng bếp trở nên sáng và
thoải mái.



Tủ bếp TB2205 với nhiều ngăn chứa đồng rộng và thoải mái.



Sản phẩm được bảo hàng 5 năm.



Miễn phí vận chuyển cho các khách hàng ở khu vực Hồ Chí Minh.

Ưu điểm dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2205:


Tủ bếp gỗ sồi TB2205 được thiết kế khá chắc chắn, có độ cứng cao và phù hợp với điều
kiện khí hậu khắc nhiệt của Việt Nam.



Với màu sắc hài hòa, các vân gỗ nổi bật tạo cho không gian căn bếp trở nên hiện đại, tạo
cảm hứng cho những bà nội trợ.



Thùng tủ và cánh tủ được thiết kế thông minh, với quá trình tẩm sấy nên rất bền, đặc biệt
được phun sơn PU nên có khả năng chống trầy xước cao.



Tủ bếp TB2205 với các họa tiết gỗ nổi bật, màu sắc trang nhã nên phù hợp cho mọi gia
đình.

Với chiếc tủ bếp gỗ sồi Tb2205 được sản xuất bởi công ty giuonggo.net luôn đến đến cho khách
hàng sự tin tưởng và uy tín nhất. Với chất lượng tốt , bền vững và vẻ đẹp sang trọng của gỗ sồi sẽ
giúp không gian phòng bếp nhà bạn trở nên sang trọng. Các sản phẩm được sản xuất với dây
truyền máy móc hiện đại và đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm sẽ đem đến cho quý khách
những sản phẩm tốt nhất

