Tủ Bếp Gỗ Sồi TB2227
Một căn bếp hiện đại không thể thiếu một chiếc tủ bếp đẹp, nhưng để lựa chọn được một chiếc tủ
bếp phù hợp với không gian phòng bếp cũng không hề đơn giản. Hiện nay trên thị trường có rất
nhiều loại tủ bếp khác nhau nhưng dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi được khá nhiều người ưu
chuộng. Những chiếc tủ bếp gỗ sồi với chất liệu cao cấp được nhập khẩu từ nước ngoài và thiết
kế với nhiều kiểu dáng sang trọng và hiện đại.
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Chiếc tủ bếp gỗ sồi TB2227 với thiết kế tinh tế các đường nét hiện đại được khá nhiều người tiêu
dùng lựa chọn. Với tủ bếp TB2227 sẽ tạo cảm hứng cho những bà nội trợ trong việc nấu nướng
hàng ngày để tạo nên những món ăn ngon cho gia đình. Chiếc tủ bếp giúp người nội trợ giảm bớt
vất vả trong công việc hàng ngày và tạo niềm vui trong công việc. Tủ bếp gỗ sồi TB2227 với
tông màu cổ điển tạo sự ấm cúng cho không gian phòng bếp.
Thông tin tủ bếp gỗ sồi TB2227:
 Tủ bếp được sản xuất theo các đơn đặt hàng.
 Thời gian sản xuất và thi công nhanh không mất nhiều thời gian.
 Sản phẩm được bảo hàng nên đến 5 năm.
 Miễn phí vận chuyển cho khu vực Hồ Chí Minh.

Ưu điểm tủ bếp gỗ sồi TB2227:
 Tủ bếp gỗ sồi TB2227 với kết cấu chắc chắn, khả năng chịu lực tốt và khá nhẹ khi vận
chuyển, lắp đặt.
 Tủ bếp TB2227 phù hợp lắp đặt cho không gian phòng bếp rộng, không phù hợp lắp đặt
với không gian nhỏ.
 Với gam màu cánh gián và nhiều vẫn gỗ tạo cho không gian phòng bếp sang trọng và ấm
cúng hơn.
 Tủ bếp với các ngăn chứa đồ rộng và thoải mái giúp lưu trữ và cất đồ trong phòng bếp dễ
dàng, giúp người nội trợ thuận tiện trong việc nấu ăn.
 Các phụ kiện đi kèm với bếp được nhập khẩu hoàn toàn từ nước ngoài vì vậy đảm bảo về
chất lượng.
Với chiếc tủ bếp gỗ sồi trong phòng bếp nhà bạn sẽ giúp không gian trở nên sang trọng và hiện
đại hơn. Ngoài thiết kế cổ điển khách hàng cũng có thể lựa chọn các kiểu dáng hiện đại hay tân
cổ điển.
Hiện nay công ty giuonggo.net là cơ sở chuyên thiết kế cũng như sản xuất những chiếc tủ bếp gỗ
sồi với chất liệu tốt nhất hiện nay. Nếu bạn muốn thiết kế các chiếc tủ bếp đẹp thì hãy đến ngay
công ty Minh Khôi để được những nhân viên tư vấn và hỗ trợ. Giuonggo.net luôn hướng đến sự
hài lòng cho khách hàng, và sẽ không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ để đem đến cho khách
hàng các sản phẩm rẻ và đảm bảo chất lượng.

