Những câu hỏi xoay quanh sản phẩm tủ bếp gỗ công nghiệp

Tủ bếp được xem là thiết bị nội thất vô cùng quan trọng và không thể thiếu trong bất cứ
phòng bếp của hộ gia đình nào. Tủ bếp ngoài là sản phẩm để cất giữ các dụng cụ gia đình
ra thì còn là sản phẩm quyết định được toàn bộ không gian và bề mặt bếp.
Hiện nay tủ bếp được làm với hai nguyên liệu chính là tủ bếp gỗ công nghiệp và tủ bếp
gỗ tự nhiên. Tuy nhiên dòng sản phẩm tủ bếp được làm bằng gỗ công nghiệp đang được
các gia đình sử dụng rất phổ biến và đều có những phản hồi rất tốt đến các công ty nội
thất. Nhưng nhiều gia đình vẫn đang băn khoăn về vấn đề về gỗ tự nhiên và thường đưa
ra những câu hỏi để có thể hiểu kỹ hơn trước khi quyết định chọn sản phẩm này. Sau đây
là một số câu hỏi mà khách hàng gửi đến công ty nội thất Minh Khôi của chúng tôi, quý
khách có thể theo dõi để biết thêm nhiều hơn về sản phẩm tủ bếp gỗ công nghiệp
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Giường gỗ công nghiệp

Tủ bếp được làm bằng gỗ công nghiệp có dễ bị cong vênh?
Ưu điểm lớn nhất của nguyên liệu gỗ công nghiệp là không bị cong vênh khi có thay đổi
nhiệt độ và thời tiết. Gỗ công nghiệp được làm từ nguyên liệu gỗ vun, gỗ dăm đã được
tách và sấy nước và trộn với một số phụ liệu khác nên sẽ không có hiện tượng cong vênh.
Sản phẩm sẽ bị công vênh khi đặt lên trên một vật quá nặng, bởi vậy quý khách lưu ý để
không làm ảnh hưởng đến tuổi thọ của tủ bếp tốt nhất không nên đặt các vật quá nặng lên
trên bề mặt tủ
Tủ bếp gỗ công nghiệp có dễ bị mối mọt?

Gỗ được biết đến là món ăn yêu thích của loài côn trùng mối mọt. Nhưng gỗ công nghiệp
có khả năng chống lại được sự tấn công của loài côn trùng này cao hơn gỗ tự nhiên, bởi
khi sản xuất gỗ tự công nghiệp đã có thêm những thành phần chống mối mọt ở trong đấy.
Tuy nhiên để kéo dài tuổi thọ thì quý khách cũng nên phun thuốc diệt mối mọt theo định
lý 2 năm một lần theo chỉ định của nhà sản xuất.
Gỗ công nghiệp có dễ bị thấm nước?
Khả năng chịu nước của gỗ công nghiệp kém hơn so với gỗ tự nhiên bởi các lỗ hổng rất
cao. Tuy nhiên hiện nay để khắc phục tình tráng trên thì các công ty nội thất đã có giải
phát là gắn keo chông thấm nước vào các cạnh, ngăn không cho nước xâm nhập vào bên
trong.
Gỗ công nghiệp có được bền màu?
Tùy theo chất lượng của sơn phủ lên trên bề mặt gỗ mà quyết định vấn đề tủ bếp được
làm bằng gỗ công nghiệp có bền màu không. Lựa chọn những công ty nội thất uy tín trên
thị trường như công ty nội thất Minh Khôi của chúng tôi sẽ mang đến cho quý khách sự
hài lòng về chất lượng và giá cả. Nguyên liệu sử dụng để sơn lên bề mặt là những nguyên
liệu cao cấp nhập khẩu, bề mặt tủ đã được sử lý để có khả năng bám màu cao nhất.
Những sản phẩm từ các công ty uy tín như thế này sẽ không bị phai màu nhanh.
Để được tư vấn và lựa chọn những sản phẩm tủ bếp đep nhất quý khách có thể đến trực
tiếp công ty thiết kế nội thất Minh Khôi hoặc gọi điện đến đường dây nóng để được tư
vấn và hỗ trợ tốt nhất: 0933.33.77.88 - 0984.477.177

