Tur bếp là một trong những sản phẩm thiết bị nội thất không thể thiếu trong không gian
của mỗi gia đình. Với một chiếc tủ bếp có diện tích vừa phải sẽ khiến cho không gian bếp
trở nên gọn gàng hơn vì những vật dụng cần thiết đã có nơi để cất giữ. Hay là ngôi nhà
của gia đình bạn sẽ trở nên sang trọng hơn nếu tủ bếp được thiết kế theo một kiểu dáng
thời thượng và màu sắc nổi bật, sang trọng.
Tuy nhiên việc lựa chọn một công ty thiết kế nội thất uy tín để nhận được những sản
phẩm tốt nhất là điều mà khách hàng luôn quan tâm.
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với nhiều năm kinh nghiệm thiết kế cũng với đội ngũ kỹ sư sáng tạo sẽ mang đến cho quý
khách những sản phẩm tr bếp tuyệt vời nhất. Theo nghiên cứu của chúng tôi về thị trường
tủ bếp hiện nay thì dòng sản phẩm tủ bếp được làm từ gỗ sồi đang được khá nhiều khách
hàng quan tâm và đang có nhu cầu sử dụng. Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một tronh
những sản phẩm tủ bếp gỗ sồi mà chúng tôi đã thiết kế đấy chính là tủ bếp gỗ Sồi
TB2226, cùng tìm hiểu xem sản phẩm này có những tính nắng và ưu điểm gì, cũng như
khả năng phù hợp với từng không gian của sản phẩm.
Kiểu dáng thiết kế và các tính năng sản phẩm:
- Sản phẩm có kiểu dáng nhỏ gọn phù hợp với những không gian nội thất hẹp hay phòng
bếp của các chung cư.
- Tủ bếp có kiểu dáng chữ L và không kèm bản đảo
- Tủ được thiết kế khá nhỏ gọn, nhưng lại tận dụng được hết tính năng, tạo cảm giác thoải
mái và tiện nghi đối với người sử dụng.
- Việc bố trí màu sắc cũng rất hợp lý, với chất liệu gỗ sồi tự nhiên cao cấp nhập khẩu, có
màu sắc tươi sáng giúp cho không gian của phòng bếp trông được thoáng mát và rộng rãi
hơn.
- Các tủ bếp trên được thiết kế không taxhs rỏi có hoa văn đơn gian ở các viền tủ, bao
gồm 2 hộp tủ có canhs bằng kính, thiết bị hút mùi cũng được bọc trong một hộp gỗ tương
tự. Ngoài ra tủ bếp trên còn có thêm 4 tủ bếp khác và một giá treo nhỏ không cánh dùng
để cất bát đĩa sau khi rửa xong.
- Tủ bếp dưới bao gồm 5 ngăn kéo ngang và 6 tủ có cánh to nhỏ khác nhau. Tủ bếp tận
dụng hầu như tối đa cho việc khả năng cất giữ và lưu trữ những sản phẩm thiết bị nhà
bếp.

- Bề mặt tủ làm bằng đá hoa cương có màu sắc tươi sáng có độ bóng và nhẵn mịn cao,
giúp cho người nội trợ thuận tiên hơn trong khi về sinh và lau dọn. Đồng thơi với bề mặt
được làm bằng đá như thế này sẽ hạn chế nước ngấm vào làm hỏng tủ bếp.
Thông tin chi tiết và bảo hành:
- Chất liệu: Nguyên liệu gỗ Sồi tự nhiên
- Kiểu dáng: Chữ L
- Phong cách thiết kế: Đơn giản, hiện đại
- Màu sắc: màu gỗ loang 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 tối đa: >20 năm

