Các kiểu dáng cơ bản của tủ bếp gỗ tự nhiên
Trong nhiều năm trở lại, cuộc sống của con người ngày càng được nâng cao và cải thiện, kéo theo
đó là những sự thay đổi trong thiết kế nội thất các căn phòng trong gia đình, trong đó có phòng bếp.
Từ đó đã tạo ra một cuộc cách mạng lớn về nội trợ.


Tủ bếp gỗ Căm Xe



Tủ bếp gỗ xoan đào



Tủ bếp gỗ sồi

Phòng bếp không chỉ là nơi gắn kết các thành viên trong gia đình mà còn là không gian nghệ thuật
ẩm thực mang cá tính riêng của gia chủ. Vì thế kiểu dáng của tủ bếp quyết định rất nhiều đến cảm
hứng ẩm thực cũng như gu thẩm mỹ riêng tùy vào diện tích không gian bếp phù hợp nhất!
Nói về mẫu kiểu dáng tủ bếp, thông thường và phổ biến nhất có mẫu tủ bếp chữ I, chữ L, chữ U,
ngoài ra còn có tủ bếp chữ G, tủ bếp song song hay tủ bếp bàn đảo. Sau đây, Nội thất Minh Khôi sẽ
giới thiệu với bạn một vài kiểu dáng cơ bản, để từ đó bạn sẽ có sự lựa chọn phù hợp nhất khi có nhu
cầu về tủ bếp gỗ tự nhiên nhé!
Tủ bếp chữ I
Đây là mẫu tủ bếp gỗ tự nhiên với thiết kế đơn giản nhất cho phòng bếp hiện đại và là sự lựa chọn lý
tưởng nhất cho những căn bếp có diện tích nhỏ, hẹp. Tủ bếp gỗ tự nhiên với thiết kế thẳng sẽ giúp
tiết kiệm nhiều hơn diện tích và không gian bếp.
Tủ bếp gỗ tự nhiên chữ I được thiết kế thành nhiều ngăn tủ để cất giữ đầy đủ mọi đồ dùng, vật dụng
nhà bếp. Với các thiết bị nhà bếp như tủ lanh, máy rửa bát, lò nướng, bếp từ… được bố trí hợp lý sẽ
mang lại sự tiện nghi khi sử dụng và kiểu dáng hiện đại đẹp mắt.
Tủ bếp chữ U
Đây là mẫu tủ bếp hiện đại phát huy tối đa công năng của nó khi được đưa vào sử dụng và được
nhiều người tiêu dùng yêu thích. Với kiểu dáng thiết kế gắn áp xung quanh tường sẽ tiết kiệm không
gian rộng ở giữa, vì thế việc đi lại sẽ được thông thoáng hơn.
Đây là mẫu thiết kế hoàn hảo, tận dụng tối đa diện tích không gian phòng. Tủ dưới và tủ trên đều
được thiết kế thành những ngăn rộng giúp cho việc cất đồ được nhiều hơn. Và nếu bạn yêu thích thì
một chân của chữ U có thể sáng tạo thành quầy bar đấy nhé!
Tủ bếp chữ L
Đây là mẫu tủ bếp đa năng, phù hợp với nhiều kiểu bố trí không gian và nội thất phòng ăn. Tuy
nhiên, tủ bếp chữ L cần phải có 2 mặt tường để tạo nên góc hẹp biệt lập. Và đối với mẫu tủ bếp này
bạn có thể kết hợp được cả bàn ăn hoặc khoảng trống khá rộng rãi.
Tủ bếp chữ G

Đây là mẫu thiết kế tủ bếp mang lại không gian sang trọng, hiện đại và không kém phần độc đáo cho
khu vực nhà bếp. Với thiết kế này, bạn dễ dàng phân chia khu vực nấu nướng, cũng như thoải mái
bố trí các thiết bị cũng như vật dụng nhà bếp.
Ngoài những mẫu tủ bếp trên thì mẫu tủ bếp song song và mẫu tủ bếp bàn đảo cũng được nhiều
người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn cho không gian bếp thêm phần độc đáo và thú vị.

Để được tư vấn thiết kế, thi công tủ bếp gỗ tự nhiên đẹp nhất, hoàn hảo nhất, hãy liên hệ trực tiếp
đến Nội thất Minh Khôi ngay từ hôm nay để sở hữu không gian bếp hài hòa, ấm cúng nhất, phù hợp
nhất!

