Tủ Bếp Gỗ Sồi TB2208
Tủ bếp gỗ sồi là sự kết tinh từ những nguyên liệu tốt nhất trong tự nhiên đây là dòng sản phẩm
đáng để lựa chọn cho mọi gia đình. Với tính năng bền và kiểu dáng hiện đại giúp cho tủ bếp gỗ
sồi là loại gỗ chuyên dùng cho không gian phòng bếp.
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Hiện nay với dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2208 có nhiều ưu điểm vượt trội nên được nhiều
khách hàng lựa chọn. Với thiết kế sang trọng, tinh tế tạo không giam ấm cúng cho không gian
phòng bếp. Tủ bếp gỗ sồi TB2208 không chỉ chắc mà còn có màu sáng, nhẹ và có nhiều vân gỗ
đẹp. Đây lẽ là dòng sản phẩm đẹp tạo cho phòng bếp trở nên sang trọng và hiện đại.
Thông tin dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2208:
 Tủ bếp gỗ sồi TB2208 được làm bằng gỗ sồi nên có độ bền cao và khá chắc chắn.
 Với màu nâu nhạt tạo cho không gian phòng bếp ấm cúng và tinh tế.
 Các tay cầm, con lăn, bản lề được nhập khẩu từ nên có chất lượng đảm bảo.
 Giá thành tủ bếp gỗ sồi TB2208 hợp lý.
 Sản phẩm có thời gian bảo hành 5 năm.
 Miễn phí vận chuyển cho khách hàng ở Hồ Chí Minh.

Ưu điểm dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2208:
 Tủ bếp là loại có độ bền cao, chống chịu nước tốt và kháng mối mọt tốt so với nhiều
dòng sản phẩm khác.
 Tủ bếp gỗ sồi TB2208 với vân gỗ màu vàng nhạt tạo cho không gian phòng bếp trẻ trung,
mang đến cảm giác thoải mái cho những bà nội trợ khi vào bếp.
 Tủ bếp TB2208 với thiết kế thông minh màu sắc hài hòa nên phù hợp với mọi không gian
phòng bếp khác nhau.
 Với công nghệ sấy tẩm tiên tiến nên có độ bền cao và phù hợp với khí hậu nóng ẩm của
Việt Nam.
Dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2208 với giá cả hợp lý nên phù hợp cho mọi hộ gia đình. Bên
cạnh tủ bếp bằng gỗ sồi các bạn cũng có thể lựa chọn các loại tủ bếp khác như tủ bếp gỗ xoan
đào, tủ bếp gỗ căm xe,.... Với nhiều kiểu dáng thiết kế chắc chắn và sang trọng các loại tủ bếp gỗ
tự nhiên là dòng sản phẩm tốt nhất hiện nay.

