Sản phẩm tủ bếp dường như đã là một thiết bị không thể nào thiếu trong mối gia đình của
người Việt Nam. Với cuộc sống hiện đại như ngày này, việc sắm cho gia đình một chiếc
tủ bếp là nhu cầu cần thiết. Vừa giúp cho không gian sống trở nên rộng rãi thoáng mát,
vừa tạo nên tính thẩm mỹ và tiện nghi cho mỗi gia đình.
Tuy nhiên trên thị trường nội thất hiện nay có rất nhiều những sản phẩm tủ bếp có nhiều
mẫu mã khác nhau và được làm từ các nguyên liệu khác nhau. Bởi vậy khiến khách hàng
khó khăn hơn trong quá trình lựa chọn một sản phẩm phù hợp. Hiểu được tâm lý của
khách hàng,
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nhựacủa chúng tôi luôn có một đội ngũ kỹ sư có tính sáng tạo và thẩm mỹ, sẽ tư vấn và
hỗ trợ quý khách hàng lựa chọn những mẫu sản phẩm tủ bếp ưng ý nhất.
Gỗ tự nhiên hiện nay đang là dòng nguyên liệu được sử dụng phổ biến và làm nên những
chiêc tủ bếp với nhiều phong cách khác nhau. Đặc biệt là gỗ Sồi My, loại gỗ này có rất
nhiều tính năng và các ưu điểm để tạo nên những chiếc tủ bếp đẹp nhất. Sau đây chúng
tôi xin giới thiệu một sản phẩm tiêu biểu cho nguyên liệu này đấy chính là tủ bếp gỗ Sồi
TB2204, quý khách hãy đón xem những thông tin chi tiết và tiêu biểu của dòng sản phẩm
này dưới đây.
Phân tích chi tiết và các tính năng sản phẩm:
- Sản phẩm được thiết kế với không gian cổ điển, với gam màu gỗ đồng đều với màu của
sơn tường và sàn gỗ. Kiểu phối màu này sẽ khiến cho không gian nội thất có cảm giác ấm
cúng và dịu dàng nhất.
- Tủ bếp có thiết kế kiểu chữ L, không đảo bếp, và có thiết kế khá đơn gian và vừa phải,
rất phù hợp với những ngôi nhà có khu vực bếp nhỏ.
- Tủ bếp trên được thiết kế các hộp tủ có diện tích khá đồng đều nhau và cùng có kiểu
cửa có bản lề, và viền trên cùng của tủ bếp trên có bản khá to.
- Tủ bếp dưới được thiết kế với các ngăn kéo ngang và tủ bếp bản lề so le với nhau, đây
là kiểu thiết kế khá phổ biến. Việc thiết kế ngăn kéo ngang ở phía trên sẽ giúp cho người
sử dụng dễ dàng và linh hoạt hơn trong các thao tác nấu nướng.
- Bề mặt tủ bếp được lát đá hoa cương trơn bóng, ngăn không cho nước thấm vào tủ bếp
cũng như đơn giản hơn trong vấn đề vệ sinh cũng như lau dọn tủ bếp.
- Tổng thể của kiến trúc này là không có quá nhiều chi tiết hay hoa văn điêu khắc, tất cả
hương đến sự đơn giản, nhẹ nhàng và mang lại cảm giác ấm cúng cho căn phòng.

Thông tin sản phẩm và bảo hành:
- Chất lieu: Gỗ Sồi Mỹ tự nhiên cao cấp
- Màu sắc: Màu nâu gỗ tự nhiên
- Phong cách: Tủ bếp nhẹ nhàng, ấm cúng
- Giá tủ bếp trên: 3.600.000/m (dài)
- Giá tủ bếp dưới: 4.000.000/m (dài)
- Thời hạn bảo hành: 5 năm kể từ ngày bàn giao sản phẩm
- Thời gian sử dụng: >20 năm
Để tham khảo nhiều mẫu mã và được các kiến trúc sư tư vấn kỹ lưỡng quý khách hãy đến
với công ty nội thất Minh Khôi của chúng tôi. Mọi thông tin thắc mắc quý khách vui lòng
gọi điện vào đường dây nóng để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất: 0933.33.77.88 0984.477.177

