Các tiêu chí đánh giá một tủ bếp chất lượng.
Tủ bếp có đẹp hay không điều đó còn tùy thuộc vào mắt thẩm mỹ của từng người. Nhưng để lựa
chọn được một tủ bếp chất lượng và có giá trị sử dụng lâu dài thì ít người có thể biết được. Tủ
bếp chất lượng tốt ngoài yếu tố về gỗ còn phụ thuộc vào nhiều tính chất khác. Vậy điều gì quyết
định xem chiếc tủ bếp có chất lượng hay không? Vậy hay để chúng tôi đưa tới cho khách hàng
các yếu tố đánh giá một sản phẩm tủ bếp chất lượng.


Tủ bếp gỗ Căm Xe



Tủ bếp gỗ xoan đào



Tủ bếp gỗ sồi

1, Chất lượng gỗ.
Công đoạn lựa chọn gỗ để là tủ bếp rất quan trong, nó quyết định độ bền cũng như giá trị sử
dụng của tủ bếp. Hiện nay với công nghệ hiện đại sản xuất ra nhiều loại gỗ khác nhau những gỗ
tự nhiên vẫn là sản phẩm tốt nhất. Với độ bền cao và giá trị sử dụng cao gỗ tự nhiên được mọi
gia đình lựa chọn.
Khi sản xuất tủ bếp bằng gỗ tự nhiên cần phải qua nhiều khâu sản xuất, sấy tẩm một cách kỹ
lưỡng mới cho ra một sản phẩm hoàn chỉnh. Bên cạnh đó khách hàng cũng có thể sử dụng các
loại gỗ công nghiệp như MDF, HDF, MFC,… Khách hàng có thể lựa chọn tủ bếp gỗ tự nhiên
hoặc gỗ công nghiệp tùy thuộc vào kinh tế và nhu cầu sử dụng của gia đình. Nếu có điều kiện thì
gia đình bạn lên chọn tủ bếp gỗ tự nhiên vì nó có nhiều ưu điểm vượt trội hơn gỗ công nghiệp.
2, Chất lượng bề mặt tủ bếp
Nếu chọn lựa tủ bếp gỗ tự nhiên thì khách hàng nên chọn các loại tủ bếp có vân gỗ đẹp, bề mặt
gỗ bóng, sáng. Đặc biệt chất liệu gỗ phải tốt có khả năng chống chịu được nước và không bị
cong vênh theo thời gian.
Còn đối với tủ bếp gỗ công nghiệp khách hàng nên chú ý đến lớp dán bề mặt sản phẩm xem có
bền và chống xước không. Ngoài ra các chi tiết được gắn kết với nhau chặt, đặc biệt là có khả
năng chống chịu mối mọt và không sử dụng hóa chất độc hại.
3, Xử lý góc cạnh
Các chi tiết góc cạnh của tủ bếp cũng khá quan trọng quyết định đến giá trị thẩm mỹ của sản
phẩm. Khi đã có chất liệu gỗ tốt, bề mặt gỗ đạt tiêu chuẩn những nếu các góc cạnh tủ bếp xấu
hoặc lỗi cũng làm hỏng tủ bếp. Công đoạn này đòi hỏi phải có máy móc sản xuất hiện đại, khi
sản xuất đúng đến từng chi tiết. Do đó khách hàng nên chọn lựa một cơ sở sản xuất có uy tín và
lành nghề.
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Trên đây là một số tiêu chí đánh giá một sản phẩm tủ bếp đạt chất lượng, mong nó có thể giúp
ích cho khách hàng để chọn lựa được một tủ bếp ưng ý nhất.

