Những chiếc tủ bếp hiện nay đang là một sản phẩm nội thất không thể thiếu trong mỗi gia
đình. Bởi sự tiện nghi và tính thẩm mỹ mà sản phẩm mang lại nên nhu cầu của khách
hàng càng ngày càng nâng cao. Tủ bếp không còn đơn thuần là nơi để đạt bếp nấu, bồn
rửa hay cất giữ những vật dụng gia đình mà còn là sản phẩm tăng thêm tính thẩm mỹ cho
ngôi nhà, hay là chiếc tủ bếp đấy phải đáp ứng được nhu cầu là đẹp đối với khách hàng.
Vậy trên thị trường nội thất hiện nay dòng sản phẩm tủ bếp nào đang được nhiều khách
hàng lựa chọn và sử dụng? Sau nhiều năm thiết kế và thi công những sản phẩm tủ bếp
công ty thiết kế Minh Khôi nhận thấu tủ bếp gỗ tự nhiên đang là lựa chọn của nhiều gia
đình. Tiêu biểu là sản phẩm tủ bếp gỗ sồi, với nguyên liệu gỗ sồi tự nhiên có rất nhiều tủ
bếp với kiểu dáng khác nhau được ra đời, và sản phẩm tủ bếp gỗ Sồi TB2207 đang là sản
phẩm nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Quý khách có thể tham khảo một số thông tin
về sản phẩm sau đây:
Tủ bếp nhỏ -Tủ bếp gỗ Căm Xe Tủ bếp gỗ xoan đào Tủ bếp gỗ sồi
Tủ bếp gỗ - tủ bếp giá rẻ
Tủ bếp đẹp - giuonggo.net
Giá tủ bếp
Giá tủ bếp gỗ
giường ngủ - giường gỗ giá rẻ - giuonggo.net
Mẫu tủ bếp nhôm
Mẫu tủ bếp gỗ
Mẫu tủ bếp đẹp 2022
kệ bếp
tủ bếp nhựa
Phân tích tổng thể và thiết kế của tủ bếp:
- Sản phẩm có thiết kế lớn, phù hợp với không gian nội thất rộng. Tuy nhiên quý khách
hàng có khu vực bếp khiêm tốn hơn cũng có thể tham khảo và yêu cậu thu nhỏ bớt kích
thước sản phẩm.
- Với màu gỗ sáng tự nhiên, tạo một cảm giác tươi mới và thông thoáng khi bước vào khu
vực bếp. Và điều mà sản phẩm mang lại là giảm đi những cảm giác nóng nực khi nấu ăn
cũng như khiên chị em phụ nữ thoải mái hơn trong khi chế biến thức ăn.
- Thẳng vao mắt khách hàng đấy chính là tủ bếp lớn với các hộp tủ có kích thước khá
đồng nhất, và tủ có thiết kế âm để đặt những thiết bị gia dụng cao cấp như tủ lạnh hoặc lò
nướng.
-Tủ bếp phía bên tay trái bao gồm các giá treo phía trên và ngăn tủ bếp dưới. Các giá treo
với thiết kế trần sẽ tạo cảm giác thoải mái và cũng dễ dàng hơn trong thao tác lấy và cất
vật dụng. Tủ bếp dưới sử dụng chủ yếu với thiết kế tủ kéo ngang. Đây cũng là nơi để đặt
bếp nấu.
- Đảo bếp là nơi đặt bồn rửa lớn, và phía dưới bao gồm các hộp tủ kéo ngang. Việc thiết
kế bồn rửa ở đảo se giúp người nội trợ dễ dàng hơn trong quá trình di chuyển và sẽ tạo
cảm giác rộng rãi đối với những người muốn hỗ trợ nấu nướng.
Thông tin sản phẩm và bảo hành:

- Chất liệu: Tủ bếp gỗ Sồi Mỹ tự nhiên
- Kiểu dáng: Chữ L có kèm bàn đảo
- Phong cách: Sang trọng, hiện đại
- Màu sắc: Gỗ sáng
- Giá tủ bếp trên: 3.600.000/m (dài)
- Giá tủ bếp dưới: 4.000.000/m (dài)
- Thời hạn bảo hành: 5 năm kể từ ngày bàn giao sản phẩm
- Thời gian sử dụng: >20 năm

