Lựa chọn tủ bếp gỗ tự nhiên tốt nhất
Khi có nhu cầu vể việc thiết kế và thi công tủ bếp cho không gian phòng bếp gia đình mình, thì
nguyên liệu gỗ tự nhiên được ưa chuộng hơn cả bởi tính thẩm mỹ, độ bền của nó mang lại. Tùy vào
tính cách và sở thích của gia chủ mà bạn có nhiều sự lựa chọn hơn cho từng loại gỗ tự nhiên để làm
tủ bếp.
Vậy, lựa chọn tủ bếp gỗ tự nhiên nào là tốt nhất chính là mối băn khoăn hàng đầu khi bạn có nhu
cầu về việc mua tủ bếp gỗ tự nhiên. Tùy vào mỗi loại gỗ tự nhiên mà có những ưu nhược điểm khác
nhau, nội thất Minh Khôi sẽ giúp bạn tìm hiểu về từng loại nguyên liệu để bạn có sự lựa chọn đúng
đắn nhất cho không gian phòng bếp gia đình.
Trước tiên bạn cần biết nguyên liệu gỗ tự nhiên của tủ bếp thường được sản xuất từ gỗ xoan đào, gỗ
sồi, gỗ dổi, gỗ giáng hương.
Tủ bếp gỗ xoan đào
Gỗ xoan đào là một trong những nguyên liệu được ưa chuộng hàng đầu khi bạn có nhu cầu về thiết
kế tủ bếp. Đây là một loại gỗ có khả năng chịu lực, chịu nước rất tốt, đồng thời hạn chế được sự tấn
công của mối mọt thông thường.
Nếu lựa chọn tủ bếp gỗ xoan đào, bạn sẽ hoàn toàn hài lòng về độ bền của nó so với các loại nguyên
liệu khác. Loại gỗ xoan đào này rất dễ tạo nhiều kiểu dáng khác nhau, và tùy từng không gian tủ
bếp, khách hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn cho nhu cầu của mình.
Tuy nhiên, một nhược điểm của tủ bếp gỗ xoan đào đó chính là màu sắc. Bởi gỗ xoan đào thường có
màu hơi sẫm, đòi hỏi khách hàng phải có con mắt thật thẩm mỹ để phối màu hợp lý cho không gian
phòng bếp, tránh làm bếp tối đi hoặc màu sắc bị tương phản.
Tủ bếp gỗ sồi
Thông thường, có 2 loại gỗ sồi được sử dụng cho tủ bếp đó chính là gỗ sồi Nga và gỗ sồi Mỹ. Ưu
điểm của gỗ sồi là trọng lượng nhẹ, nhưng lại khá chắc chắn, độ bền cao, vân gỗ to, đẹp, màu sáng.
Với nguyên liệu nhập khẩu, dễ dàng phun sơn màu theo ý thích, gỗ sồi là sự lựa chọn của đại đa số
khách hàng khi nhắc đến nhu cầu về tủ bếp.
Tuy nhiên giá thành của tủ bếp gỗ sồi đắt hơn một chút so với gỗ xoan đào, nhưng không vì thế mà
làm giảm sựa ưa chuộng của khách hàng đối với sản phẩm này.
Tủ bếp gỗ dổi
Với ưu điểm là khả năng tạo hình linh hoạt nên thiết kế được nhiều mẫu mã khác nhau, độ bền cao,
khả năng chịu nước chịu lực tốt, hạn chế sự tấn công của mối mọt… Vì thế gỗ dổi là một trong
những sự lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho căn phòng bếp gia đình.
Tủ bếp gỗ giáng hương

Loại tủ bếp này được xếp vào nhóm gỗ quý hiếm. Với ưu điểm là độ bền cao, chịu nước, chịu lực,
chống mối mọt tốt. Đặc biệt vân gỗ đẹp và có mùi thơm dịu, cứng, không bị nứt nẻ mang lại một
không gian bếp sang trọng và ấm cúng.
Vì được dùng phổ biến trong thiết kế và thi công nội thất cao cấp nên tủ bếp gỗ giáng hương có giá
thành cao hơn các nguyên vật liệu khác nên nhiều người tiêu dùng còn e ngại.
Hãy là người tiêu dùng thông thái với sự lựa chọn đúng đắn, hợp lý về tủ bếp gỗ tự nhiên cho không
gian phòng bếp gia đình mình!
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