Tư vấn thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên đẹp
Một chiếc tủ bếp đẹp, hợp lý sẽ mang lại cho không gian phòng bếp gia đình bạn một luồng gió mới,
một hơi thở mới, tạo cảm hứng cho các bà nội trợ khi nấu những món ăn cho gia đình mình. Vì thế,
khi có nhu cầu về sử dụng tủ bếp, việc lựa chọn màu sắc, kiểu dáng, kích thước, vật liệu sao cho phù
hợp là vấn đề khá quan trọng.
Nắm bắt được nhu cầu đó của bạn, sau đây Nội thất Minh Khôi sẽ tư vấn cho bạn những mẫu thiết
kế tủ bếp gỗ tự nhiên đẹp, hoàn hảo.

Tủ bếp gỗ
Tủ bếp gỗ Căm Xe Tủ bếp gỗ xoan đào Tủ bếp gỗ sồi - https://giuonggo.net/tu-bep-go

Về nguyên liệu
Tùy thuộc vào tính cách, sở thích cũng như gu thẩm mỹ riêng của từng người mà bạn sẽ có nhiều sự
lựa chọn hơn về nguyên liệu sản xuất tủ bếp gỗ tự nhiên. Nội thất Minh Khôi có 3 loại tủ bếp gỗ tự
nhiên phổ biến cho bạn lựa chọn bao gồm tủ bếp gỗ xoan đào, tủ bếp gỗ sồi và tủ bếp gỗ căm xe.
Tủ bếp gỗ xoan đào với điểm nổi bật là màu trầm, thích hợp không gian cổ điển, có độ bền cực cao,
chống thấm nước và mối mọt thông thường.
Tủ bếp gỗ sồi với vân gỗ to, đều, màu sáng,thích hợp với không gian bếp sang trọng, hiện đại. Gỗ
sồi là loại gỗ nhập khẩu khá nhẹ nên dễ dàng cho việc thi công, lắp đặt, tính chịu lực cao.
Tủ bếp gỗ căm xe là loại gỗ tự nhiên cao cấp, có độ bền cao, cứng và chắc, được xem như gỗ Lim
quý của miền Bắc Việt Nam. Tủ bếp gỗ căm xe thích hợp cho không gian cao cấp, sang trọng.
Về kiểu dáng
Về cơ bản, tủ bếp có 3 kiểu dáng cơ bản bao gồm tủ bếp chữ I, chữ L, chữ U.
Tủ bếp chữ I
Là loại tủ bếp thích hợp với không gian nhà nhỏ, diện tích hẹp hoặc gia đình ít người, ít nấu nướng.
Tuy nhỏ nhưng tủ bếp chữ I vẫn đáp ứng đầy đủ mọi tiện dụng và được bố trí khoa học, hợp lý. Bàn
ăn đối diện với tủ bếp và phòng bếp luôn được cung cấp ánh sáng đầy đủ.
Tủ bếp chữ L
Thích hợp hơn với không gian khiêm tốn, nhưng đòi hỏi có 2 bức tường liền kề nhau để tận dụng
được không gian góc. Thiết kế tủ bếp chữ L bạn sẽ tiết kiệm được rất nhiều công việc bếp núc theo
các sắp xếp đồ nội thất phù hợp.
Tủ bếp chữ U

Đây là một dạng thiết kế linh hoạt nhất giúp bạn tận dụng được mọi không gian tường phòng bếp.
Vì thế việc nấu ăn, cất đồ, rửa chén sẽ trở nên tiện lợi dễ dàng hơn.
Tùy vào diện tích phòng bếp mà việc thiết kế cũng như thi công tủ bếp gỗ tự nhiên cũng sẽ được bố
trí hợp lý hơn. Để sở hữu tủ bếp phù hợp, chất lượng tốt, bền đẹp, hãy đến với Nội thất Minh Khôi
để có được không gian bếp ưng ý, hoàn hảo.

