Tủ Bếp Gỗ Sồi TB2206
Bạn có một không gian bếp nhỏ? Và đang tìm kiếm một mẫu tủ bếp phù hợp? Hãy tham khảo mẫu
tủ bếp gỗ sồi TB2206 của Nội thất giuonggo.net sau đây. Được làm từ nguyên liệu gỗ sồi Mỹ nhập
khẩu cao cấp, thiết kế chữ I cơ bản phù hợp với không gian bếp nhỏ nhưng cũng không kém phần
hiện đại tinh tế cũng như đầy đủ công năng của nó.
Ưu điểm của tủ bếp gỗ sồi
-

Là loại gỗ thuộc nhóm cứng và nặng nên khả năng chịu lực khá tốt, độ bền và tính ổn định
tương đối cao.
Có độ bám đinh vít tốt, vì thế dễ dàng hơn trong việc thi công và lắp đặt.
Được tẩm sấy kỹ lưỡng nên có khả năng chống ẩm tốt, chống mối mọt thông thường và
không bị cong vênh, nứt nẻ và co ngót sau thời gian sử dụng.
Vân gỗ đẹp, màu tươi sáng nên hài hòa với ánh sáng tự nhiên, nên dễ phối hợp với các đồ
nội thất khác đồng thời giúp cho nhà bếp bạn trở nên rộng rãi hơn với không gian chật hẹp
nhưng cũng không kém phần ấm áp và gần gũi.

Tủ bếp gỗ sồi TB2206
Với không gian bếp nhỏ, việc sử dụng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2206 là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Với thiết kế chữ I cơ bản, sản phẩm mang nhiều ưu điểm vượt trội như:
-

-

Giúp tiết kiệm tối đa diện tích có trong không gian bếp, tạo lối đi rộng rãi, thoải mái, không
ảnh hưởng đến việc nấu ăn của các bà nội trợ.
Mặc dù thiết kế nhỏ nhưng vẫn đảm bảo công năng sử dụng.
Với tủ bếp dưới rộng rãi, sắp xếp đồ dùng thoải mái và dễ tìm kiếm.
Tủ bếp trên nhỏ nhắn với giữa tủ là để máy hút mùi tiện lợi, bếp được bố trí lệch sang một
bên nhằm tạo không gian và khoảng cách với vòi nước, giúp bếp luôn sạch sẽ, gọn gàng.
Màu sắc tươi sáng, bền đẹp tạo không gian trẻ trung hài hòa và đầy sức sống.
Khu vực nấu nướng rộng rãi, đi lại dễ dàng.
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