Tư vấn và các cách lựa chọn tủ bếp gỗ công nghiệp đúng cách
Tủ bếp là một trong những sản phẩm quản trọng quyết định đến vẻ đẹp và sự ấm cũng
của cả căn phòng, một tủ bếp đẹp sẽ giúp cho cuộc sống gia đình trở nên nhẹ nhàng, tình
cảm và gắn bó hơn. Hiểu được những mong muốn và nhu cầu khách hàng các công ty nội
thất đã cho ra đời những mẫu sản phẩm với thiết kế đa dạng, đẹp và tiện nghi. Tuy nhiên
dòng sản phẩm đang được khách hàng khá yêu thích là tủ bếp gỗ công nghiệp, nếu quý
khách đang có ý định lựa chọn cho mình một sản phẩm tư bếp gỗ công nghiệp hãy tham
khảo những thông tin mà
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1. Tìm hiểu dòng sản phẩm gỗ công nghiệp
Trước khi đưa ra quyết định lựa chọn sản phẩm quý khách nên tìm hiểu nguyên liệu cấu
thành. Vậy gỗ công nghiệp là gì, rất đơn giản đây là gỗ không hoàn toàn tự nhiên mà
được sản xuất từ các loại gỗ vụn, gỗ dăm, gỗ ép và một số hóa chất để tạo thành. Nguyên
liệu gỗ tự nhiên hầu như tận dụng lại toàn bộ những sản phẩm dư thừa và được sản xuất
và tái tạo lại trên dây chuyền tiên tiến nhất.
2. Cách phân biệt gỗ tốt và gỗ xấu
Để phân biệt được gỗ tốt và gỗ xấu quý khách nên đến những công ty và đại lý nội thất
úy tín để đặt và mua sản phẩm. Với thương hiệu lớn thì các công ty này sẽ chỉ cung cấp
những sản phẩm tốt nhất để đảm bảo lợi ích của khách hàng. Và đặc biết gỗ tốt thường có
chi phí cao hơn gỗ xấu, và thời gian bảo hành cũng dài hơn.
3. Sản phẩm tủ bếp gỗ công nghiệp có những đặc tính và ưu điểm nổi bật gì?
Nhắc đến sản phẩm được làm bằng gỗ công nghiệp thì ưu điểm phải nhắc đến đấy chính
là:
- Giá thành thấp
- Tuổi thọ cao (độ bền cao)
- Không dễ bị mối mọt: Khác với nguyên liệu gôc tự nhiên, những sản phẩm làm bằng gỗ
nhân tạo đã được tẩm sấy một số hóa chất an toàn với môi trường nhưng lại có khả năng
ức chế mối mọt tấn công. Bởi vậy tuổi thọ trước những loại côn trùng yêu gỗ này thường
cao hơn.
- Khả năng chống thấm: Vấn đề chống thấm đã được nghiên cứu và khách phục một cách
tối ưu. Bằng phương pháp gắn keo ở các cạnh của bề mặt gỗ sẽ hạn chế tối đa nước thấm
vào gây bục nát, ẩm mốc sản phẩm.
4. Đến đâu để mua sản phẩm tủ bếp uy tín?
Công ty thiết kế nội thất Minh Khôi tự hào là công ty chuyên cung cấp những sản phẩm
tủ bếp với chất lượng tuyệt vời, mẫu mã đa dạng, giá cả tốt nhất trên thị trượng. Với đội

ngũ nhân viên, kỹ sư lành nghề, không ngừng sáng tạo sẽ mang đến cho không gian bếp
của quý khách một cảm giác ấm cúng, thoải mái và tiện nghi nhất.

