Xu hướng sử dụng tủ bếp gỗ tự nhiên năm 2022
Nội thất gỗ tự nhiên sẽ làm thay đổi xu hướng thiết kế nội thất năm 2022 và cả trong tương lai.
Đây là nhận định của các nhà thiết kế Nội Thất Minh Khôi. Để khẳng định thêm về lí do đồ gỗ tự
nhiên sẽ là xu hướng lựa chọn trong năm 2022, bài viết hôm nay sẽ giới thiệu riêng về những ưu
điểm của việc tin chọn sử dụng tủ bếp gỗ tự nhiên.
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Nội thất gỗ tự nhiên đáp ứng được yêu cầu “ khác biệt”, tối giản hóa trong trang trí, có điểm
nhấn và hơn hết vẫn là đáp ứng nhu cầu truyền thống được sử dụng nội thất có tính lâu bền.
Ưu điểm nổi bật của tủ bếp gỗ tự nhiên
Tủ bếp là đồ dùng được sử dụng thường xuyên trong cuộc sống sinh hoạt hằng ngày, nhất là các
thiết kế dạng đóng mở, với các vị trí: mặt tủ, giá đỡ, cửa và vách tủ. Tác động ngoại lực, cùng
yếu tố môi trường nhiệt cao, nhiều hóa chất dễ khiến tủ bếp bị biến chất và hư hại. Do đó, yêu
cầu đặt ra đối với thiết kế tủ bếp bằng gỗ chính là có tác dụng chống muối mọt, va đập, hỏng hóc
trong môi trường nóng và thường xuyên ẩm ướt.
Tủ bếp gỗ tự nhiên được thiết kế, sử dụng nguyên liệu gỗ có tuổi thọ cao như gỗ xoan đào, gỗ
sồi, gỗ căm xe…, và chất liệu đó không những đạt được yêu cầu về tính bền mà còn đáp ứng yêu
cầu về tính thẩm mỹ. Sự tinh luyện của các nhà thiết kế nội thất sẽ được thể hiện rõ qua những
thiết kế tủ bếp gỗ để đảm bảo tính phù hợp, bền chắc và có giá trị thẩm mỹ cao nhất.

Không hướng đến sự đa dạng hóa về màu sắc như tủ bếp gỗ công nghiệp, tủ bếp gỗ tự nhiên vẫn
giữ sự sang trọng lịch lãm trong tông màu của gỗ tự nhiên. Vừa giúp không làm mất đi vẻ đẹp
truyền thống vừa pha lẫn với vẻ đẹp sang trọng, và đẳng cấp của sự tinh tế, thể hiện gu thẩm mỹ
riêng của gia chủ.
Những ưu điểm kể trên chính là lí do để nội thất nói chung, tủ bếp bằng gỗ nói riêng đã đang và
sẽ chiếm trọn sự tin dùng của người sành nội thất không chỉ trong năm 2016 và trong nhiều năm
về sau.
Xu hướng sử dụng tủ bếp gỗ tự nhiên
Nắm bắt được nhu cầu của người tiêu dùng, Nội thất Minh Khôi luôn tin chọn các nguyên liệu để
sản xuất tủ bếp từ gỗ từ tự nhiên như: sồi, xoan đào, gỗ óc chó, gỗ căm xe… để tạo ra những
mẫu mã tủ bếp phù hợp nhất trong năm tới.
Tùy vào vào không gian nhà bếp, nhu cầu sử dụng, tính nhất thể hóa với không gian nhà ở, các
nhà thiết kế chuyên nghiệp của Nội thất Minh Khôi sẽ định hướng đến người tiêu dùng các mẫu
tủ bếp tuyệt vời nhất. Hãy tin chọn Nội Thất Minh Khôi để tổ ấm của bạn ngày càng được trọn
vẹn! Liên hệ đến hotline: 0933.33.77.88 - 0984.477.177 để được tư vấn cụ thể.

