Cách bảo quản tủ bếp gỗ tự nhiên tốt nhất
Người xưa có câu của bền tại người đã nói lên rất rõ tầm quan trọng của việc bảo quản bất kỳ sản
phẩm nào trong quá trình sử dụng, và tủ bếp gỗ công nghiệp là một trong những sản phẩm quan
trọng cần được bảo quản trong căn phòng bếp của bạn.
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Tủ bếp gỗ xoan đào



Tủ bếp gỗ sồi

Trải qua việc lựa chọn, thiết kế và thi công tủ bếp gỗ công nghiệp, sau khi đưa vào sử dụng thì vấn
đề bạn cần quan tâm để tủ bếp bền đẹp với thời gian đó chính là bảo quản. Những cách bảo quản tủ
bếp gỗ tự nhiên tốt nhất sau đây sẽ giúp bạn có một không gian bếp luôn mới mẻ và tươi sáng.
Đặt tủ bếp nơi khô thoáng
Nên đặt tủ bếp ở nơi khô thoáng, ánh sáng vừa phải là hợp lý nhất.Tránh đặt chỗ nơi ánh nắng chiếu
trực tiếp hoặc nơi thường xuyên bị thấm nước.
Thường xuyên làm sạch bên trong tủ bếp
Một trong những cách bảo quản tủ bếp gỗ tự nhiên được bền đẹp đó là thường xuyên lau chùi, làm
sạch bên trong tủ bếp.Trước tiên lấy hết đồ đạc bên trong tủ sau đó dùng khăn mềm ẩm lau sạch từ
trong ra ngoài. Sau đó lau lại bằng khăn khô và đặt đồ dùng vào.
Làm sạch vết cáu bẩn trên tủ bếp
Khi sử dụng lâu ngày, bề mặt tủ bếp sẽ bị bám bụi hoặc dầu mỡ bắn vào, khi đó bạn cần dùng nước
xịt kính, xịt lên bề mặt tủ và lau lại bằng khăn ẩm. Nếu tủ bếp màu trắng, bạn có thể bôi ít kem đánh
răng lên, sau đó chà nhẹ lên bề mặt bẩn.
Để tránh tình trạng gỗ bị xước hoặc tróc sơn, bạn nên chà nhẹ nhàng lên bề mặt tủ. Thời gian hợp lý
để lau chùi tủ bếp nên là 1 tuần 1 lần.
Làm bóng tủ bếp
Tất nhiên trải qua quá trình sử dụng, tủ bếp gỗ tự nhiên sẽ mất dần độ bóng. Để lấy lại vẻ đẹp sáng
bóng như lúc mới đầu, bạn cần dùng miếng vải sạch thấm sữa bò, lau nhẹ lên bề mặt tủ bếp hoặc
dùng nước trà đặc nguội để lau. Làm 2-3 lần, tủ bếp sẽ sáng đẹp trở lại.
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Hãy trở thành một người nội trợ thông thái bằng cách thực hiện các mẹo vặt cơ bản trên để bảo quản
tủ bếp gia đình mình luôn sáng bóng, bền đẹp nhất. Ngoài những cách bảo quản trên, bạn cũng nên
tạo sự thông thoáng cho tủ bếp bằng cách lắp đặt máy hút mùi hoặc quạt thông gió, mở các cửa sổ
cần thiết để tránh được mùi thức ăn một cách tối đa nhất. Sử dụng các thiết bị che chắn để tránh dầu
mỡ bắn vào tủ bếp cũng là một cách bảo quản tủ bếp gỗ tự nhiên…

