Tủ Bếp Gỗ Sồi TB2202
Chất liệu được làm bằng gỗ tự nhiên luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho việc thiết kế tủ bếp và phù
hợp với mọi không gian của mọi gia đình. Tủ bếp gỗ tự nhiên đem lại sự sang trọng và lịch sự
cho không gian sông của mọi gia đình. Tuy nhiên hiện nay với nhiều dòng sản phẩm khác nhau
rất khó cho khách hàng lựa chọn. Tại Việt Nam dòng sản phẩm được sản xuất từ gỗ sồi đang
được nhiều khách hàng lựa chọn vì giá cả hợp lý cũng như chất lượng cao.
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Dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2202 với kiểu dáng thiết kế hiện đại tạo cho không gian phòng
bếp ấm áp và thoải mái. Với chất liệu được làm hoàn toàn từ gỗ sồi lên tủ rất chắc chắn và có độ
bền cao trong nhiều năm. Chiếc tủ bếp gỗ sồi TB2202 được thiết kế cho các không gian phòng
bếp rộng và các đường nét họa tiết tinh tế và hiện đại.
Thông tin dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2202:
 Tủ được làm hoàn toàn từ gỗ sồi nên nên có màu sắc hài hòa và nhiều vân gỗ tự nhiên tạo
cho căn bếp trông sáng hơn,
 Tủ gỗ TB2202 được thiết kế với chữ L và có đảo bếp tạo cho không gian phòng bếp sang
trọng và hiện đại.
 Tủ bếp gỗ sồi TB2202 với tông màu nâu tạo cho không gian phòng bếp ấm cúng.
 Bên cạnh đó các linh kiện đi kèm với tủ được đảm bảo chất lượng, không bị hỏng hay gỉ
sét khi sử dụng.

 Sản phẩm được công ty bảo hành 5 năm.
 Miễn phí vận chuyển có những khách hàng tại Hồ Chí Minh.
Ưu điểm dòng sản phẩm tủ bếp gỗ sồi TB2202:
 Tủ bếp gỗ sồi TB2202 có độ chắc chắn cao, rất cứng và có khả năng chịu được nhiệt độ
cao và khả năng chống ẩm mốc vượt trội.
 Với dòng sản phẩm này còn có thêm ưu điểm là không bị cong vênh cũng như trầy xước
trong quá trình sử dụng.
 Tủ bếp TB2202 với các ngăn chứa đồ được xắp xếp hợp lý tạo sự thuận tiện cho người
nội trợ trong công việc nấu nướng.
 Những đường nét hay các họa tiết hoa văn được thiết kế tinh tế và hài hòa tạo cho không
gian phòng bếp sang trong và hiện đại.
Tủ bếp gỗ sồi được nhiều người ưu chuộng và sử dụng rộng rãi. Với những ưu điểm nổi bật gỗ
sồi sẽ mang lại cho khách hàng những công năng tuyệt vời cũng như thời gian sử dụng lâu nhất.
Những chiếc tủ bếp gỗ sồi với màu sắc thân thiện,ấm cũng sẽ giúp người sử dụng thoải mái cho
những công việc nấu nướng. Đặc biệt tủ bếp gỗ sồi TB2202 với sức chứa đồ rộng giúp khách
hàng tiết kiệm được diện tích không gian phòng bếp.

