Ngôi nhà của gia đình bạn sẽ sang trọng hơn nếu khu vực bếp được đầu tư một cách kỹ
lưỡng giống như phòng khách và phòng ngủ. Bếp là nơi hoạt động nhiều nhất của các chị
em phụ nữ ở trong gia đình, với cuộc sống hiện đại ngày nay những người phụ nữ vừa
bận rộn với công việc cơ quan và khi kết thúc giờ làm việc họ lại bắt đầu cho một công
việc mới đấy chính là chế biến những món ăn ngon và đầy đủ chất dinh dưỡng cho cả
nhà, bởi vậy viêc trang trí hay sử dụng những thiết bị nội thất phù hợp sẽ khiến cho người
nội trợ trong gia đình cảm thấy thoải mái và dễ chịu hơn.
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Những mong muốn của khách hàng cũng là sứ mệnh của chúng tôi. Với nhiều năm tìm
hiểu cùng với đội ngũ kỹ sư sáng tạo và các công nhân lành nghề, công ty nội thất
giuonggo.net đã cho ra đời nhiều sản phẩm với mẫu mã đẹp và đã thi công thiết kế cho
hàng trăm căn bếp và nhận được những phản hồi tốt của khách hàng.
Sản phẩm đang thu hút được sự quan tâm của quý khách trong thời gian gần đây là tủ bếp
gỗ Sồi. Trong đấy có tiêu biểu dòng sản phẩm tủ bếp gỗ Sồi TB2229, với thiết kế sang
trọng, bắt mắt sẽ mang đến cho khách hàng cảm giác hài lòng nhất. Sau đây là thông tin
chi tiết sản phẩm.
Kiểu dáng và thiết kế sản phẩm:
- Sản phẩm rất phù hợp với không gian nội thất lớn, đặc biệt là nhà ở có diện tích thoải
mái và bếp cho biệt thự với kiểu sáng sang trọng và tinh tế.
- Tủ bếp được thiết kế theo kiểu chữ L, với đảo bếp
- Với màu sắc vàng sáng trang nhã, kèm theo các chi tiết được điêu khắc một cách tỉ mỉ
khiên cho người nhìn có cảm giác mê hoặc và cuốn hút vào không gian bếp.
- Tủ bếp có thiết kế rất thông minh, mỗi một khu vực sẽ có những tính năng đặc biệt.
Cạnh dài của chữ L là nơi để bồn rửa bát, cạnh nhỏ còn lại thiết kế tủ âm để có thể đặt tủ
lạnh cỡ lớn và một số sản phẩm nhà bếp như lò vi sóng, bếp nướng….
- Bàn đảo được chia làm khu gờ cao và gờ thấp, gờ cao là nơi bay biện các món ăn sau
khi nấu xong, còn gờ thấp là khu vực đặt bếp nướng.
- Tông thể bố cục của tủ bếp trông hài hòa và bắt mắt, không có chi tiết nào thừa gây khó
chịu đến người sử dụng.
- Sản phẩm tủ bếp này được chia ra rất nhiều ngăn tủ nhỏ khác nhau và lựa chọn vẫn khá
truyền thống đấy chính là tủ kéo ngang và tủ cánh.
Thông tin sản phẩm và bảo hành:

- Chất liệu: gỗ Sồi
- Kiểu dáng: Tủ bếp chữ L có kèm bàn đảo
- Phong cách thiết kế: Sang trọng, cổ điển.
- 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 gia sản phẩm
- Thời gian sử dụng tối đa: >20 năm.

