Tủ Bếp Gỗ Sồi TB2228
Ngoài tủ bếp gỗ xoan đào, gỗ sồi cũng là một trong những nguyên liệu được ưa chuộng trong việc
sản xuất nội thất gỗ tự nhiên, trong đó có tủ bếp. Việc lựa chọn tủ bếp gỗ sồi tự nhiên vừa có thiết kế
đẹp, với kiểu dáng vừa truyền thống vừa sang trọng hiện đại sẽ mang lại cho bạn một không gian
nấu nướng vô cùng ấm cúng và tinh tế.
Trong rất nhiều mẫu tủ bếp gỗ sồi tự nhiên, thì sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2228 của giuonggo.net là
sự lựa chọn hoàn hảo. Thiết kế mẫu chữ L cùng bàn đảo cũng như có cửa sổ kéo và vân gỗ màu sáng
tạo nên sự kết hợp hài hòa cho tổng thể phòng bếp.
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Ưu điểm tủ bếp gỗ sồi tự nhiên
Là loại gỗ có nguồn gốc nhập khẩu từ châu Âu, gỗ sồi ngày càng được ưa chuộng bởi giá thành khá
hợp lý cùng những ưu điểm nổi bật như:
-

Với đặc tính nhẹ và chịu lực khá tốt, gỗ sôi có kết cấu khá chắc chắn và thân gỗ dễ dàng uốn
cong bằng hơi nước, có độ bám đinh vít cực tốt, vì thế rất dễ dàng thi công.
Bề mặt gỗ đẹp với vân gỗ to, đều và sáng theo dạng vân núi hoặc sọc thẳng, dát gỗ màu vàng
nhạt.
Là nguyên liệu nhuộm màu khá dễ dàng vì thế có thể lựa chọn tông màu sáng tối tùy thích
theo gu thẩm mỹ, tính cách và đồ nội thất còn lại trong nhà.
Là nguyên liệu chịu được độ ẩm cao, ít bị cong vênh nứt nẻ trong điều kiện khí hậu nóng ẩm
của Việt Nam.

Sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2228 của Nội thất Minh Khôi
Được thiết kế theo phong cách hiện đại, với những chi tiết phá cách, sản phẩm mang lại một không
gian bếp độc đáo, sang trọng , tiện nghi và tinh tế.
Được thiết kế theo chữ L đơn giản nên rất dễ nhìn, bởi đây là một trong những hình dáng tủ bếp phổ
biến nhất của người Việt Nam, thường được đặt trong góc phòng với ưu điểm:
-

Tận dụng được khoảng diện tích ở góc phòng
Dễ dàng trong việc bố trí các phụ kiện
Phù hợp với không gian bếp đặc trưng của Việt Nam

Với bàn đảo tạo cho việc nấu nướng trở nên dễ dàng hơn, đặc biệt với thiết kế cửa sổ tạo cảm giác
thông thoáng, ánh sáng tự nhiên hài hòa mang lại cảm giác ấm cúng nhất! Đặt chậu rửa và bếp ở 2
cạnh của chữ L thì sẽ tiện hơn cho việc lau chùi và nấu nướng. Được xử lý và tẩm sấy kỹ càng nên
đảm bảo tốt hơn trong việc chống cong vênh, co ngót và mối mọt thông thường.
Để được sở hữu sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2228 hoàn hảo và chất lượng nhất, hãy liên hệ ngay đến
Nội thất giuonggo.net của chúng tôi! Với đội ngũ thiết kế và thi công tay nghề cao, đảm bảo sẽ
mang đến cho bạn một không gian nấu nướng hoàn hảo và tuyệt vời!

