Tại sao nên lựa chọn tủ bếp gỗ công nghiệp
Mỗi một ngôi nhà đều có một phòng bếp, phòng bếp rất quan trọng đến đời sống tinh
thần và sức khỏe của mỗi gia đình. Thật tuyệt vời nếu sau những giỏ làm việc mrrtj mỏi ở
công ty gia đình bạn lại được quay quần bên mâm cơm tối với những món ăn tuyệt vời do
mẹ hay do bà nấu. Tuy nhiên cả gia đình bạn sẽ cảm thấy ấm cúng và tiện nghi hơn nếu
biết lựa chọn những sản phẩm tủ bếp phù hợp với không gian. Một chiếc tủ bếp với gam
màu sáng sẽ khiến cho không gian bếp trở nên tươi mới hơn hay những tủ bếp làm bằng
gỗ với gam màu trầm lại mang đến một cảm giác tinh tế, ấm cúng và sang trọng.
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Giường gỗ công nghiệp

Hiện nay có rất nhiều loại tủ bếp với nhiều những nguyên liệu khác nhau, nhưng nguyên
liệu được các khách hàng yêu thích đấy chính là tủ bếp gỗ công nghiệp. Tại sao có cả sản
phẩm tủ bếp gỗ tự nhiên với những đường vân gỗ sắc nét sống động như thế mà khách
hàng vẫn chỉ lựa chọn những sản phẩm được làm bằng gỗ công nghiệp. Cùng trả lời cho
câu hỏi tại sao nên lựa chọn tủ bếp gỗ công nghiêp? Ngay sau đây.




Tủ bếp gỗ công nghiệp có giá thành rẻ: Với nguyên liệu là tận dụng những loại
gỗ thừa nên tủ bếp thường có giá thành rẻ hơn tủ bếp gỗ tự nhiên. Chi phí nhân
công và thời gian gia công và sản xuất tủ bếp cũng được rún gọn và có thời gian
nhanh hơn.
Sản phẩm bền với thời tiết và nhiệt độ: Các loại gỗ thường đã được ép, tẩm sấy
và loại bỏ hoàn toàn lượng nước bên trong và đặc biệt mật độ phân tủ gỗ to nên tủ
bếp làm bằng nguyên liệu này sẽ không bị cong vênh khi có sự thay đổi nhiệt độ
của thời tiết và môi trường. Tuy nhiên tủ lại dễ bị cong khi có tác động lớn của cơ
học như đặt vật quá nặng lên bề mặt tủ.







Tủ bếp gỗ công nghiệp khá an toàn với các loại mối mọt: Nguyên liệu gỗ công
nghiệp là sự pha trộn giữa thành phần gỗ, keo và các hóa chất chống mối mọt bởi
vậy sản phẩm sẽ an toàn và ít bị mối mọt tấn công hơn so với gỗ tự nhiên. Nhưng
để đảm bảo tuổi thọ cho sản phẩm quý khách cũng nên phun thuốc chống mối mọt
cho sản phẩm theo định ký 2 năm/lần.
Tủ bếp gỗ công nghiệp có thấm nước: Về vấn đề thâm nước tủ bếp gỗ công
nghiệp đã khắc phục hoàn toàn được vấn đề này. Với các hóa chất chống ẩm, các
loại keo cao cấp được dán vào từng cạnh của gỗ sẽ ngăn cản được nước xâm nhập
vào bên trong.
Độ bền sản phẩm: Là dòng sản phẩm được làm bằng gỗ công nghiệp nên độ bền
của tủ bếp gỗ công nghiệp sẽ không được lâu như gỗ tự nhiên. Tuy nhiên thời
gian sử dụng cho một sản phẩm tủ bếp với nguyên liệu này là tối đa 20 năm.

Đấy là những lý do mà tại sao có rất nhiều khách hàng đã tin tưởng và sử dụng dòng sản
phẩm tủ bếp gỗ công nghiệp. Mọi khách hàng có nhu cấu lắp đặt và sử dụng sản phẩm tủ
bếp có thể đến trực tiếp công ty thiết kế nội thất Minh Khôi hoặc liên hệ theo đường dây
nóng để được hỗ trợ tốt nhất: 0933.33.77.88 - 0984.477.177

