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/EINPresswire.com/ -- Cuộc sống ngày

nay rất hiện đại và vô cùng phát triển,

cùng với sự phát triển vượt bật ấy thì

nhu cầu cuộc sống cũng ngày càng

được tăng lên. Nhiều gia đình mong

muốn có một không gian phải vừa đẹp,

độc đáo mà vẫn mang lại cảm giác

thỏai mái, nhất là đối với không gian

bếp. Bếp ngày nay không chỉ đảm bảo

được sự tiện nghi mà còn phải thỏai

mái, đẹp mắt và hợp với phong thủy

chủ nhà.

1. Chọn vật liệu khi làm kệ tủ bếp

Khi làm kệ tủ bếp, để nó được chắc

chắn, và bên lâu thì điều đầu tiên mà

bạn nên lưu ý đó chính là vật liệu để

làm kệ tủ bếp. Bởi nếu căn nhà của bạn

có thiết kế cổ điển những chọn những

mẫu kệ tủ bếp gỗ công nghiệp có màu

sắc hiện đại, trẻ trung hay chọn những

mẫu kệ tủ bằng nhôm thì sẽ rất không

hợp lý. Hơn nữa tùy vào mỗi loại vật

liệu sẽ có giá thành khác nhau cho nên

chọn vật liệu làm tủ bếp cần phải phù

hợp với ngân sách của bạn.

1.1 Gỗ tự nhiên

Ưu điểm:

•	Giúp cho gian bếp thêm phần đẳng

cấp và sang trọng với vân gỗ độc đáo.

•	Mẫu tủ gỗ này lại có độ bền rất cao.

•	sử dụng được trong khoản thời gian

rất lâu mà không lo bị xuống cấp.

•	Phù hợp với những gia đình có không
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gian cổ điển hoặc là sang trọng

•	Một số mẫu tủ bếp gỗ tự nhiên thường dùng làm: Gỗ xoan đào, gỗ gõ đỏ, gỗ căm xe, gỗ sồ,…

•	Khả năng chịu lực tốt, chịu được lực va đập mạnh mà không bị nứt gãy.

CÁC LOẠI GỖ CÔNG NGHIỆP CÓ LÕI PHỔ BIẾN HIỆN NAY LÀ MDF VÀ HDF

1.2 Gỗ công nghiệp

Ưu điểm:

•	Gỗ công nghiệp có giá thành khá rẻ, rẻ hơn gỗ tự nhiên rất nhiều.

•	Có nhiều mẫu mã, màu sắc khác nhau thuận tiện hơn cho bạn lựa chọn.

•	Mẫu kệ tủ bếp bằng gỗ công nghiệp đã có khả năng chịu nhiệt, chống ẩm, chống nước và

chống mối mọt,… cực kỳ tốt.

•	Mẫu kệ tủ bếp bằng gỗ công nghiệp sẽ mang đến cho gia đình bạn một gian bếp với phong

cách hiện đại, sang trọng.

•	Thi công kệ tủ bếp bằng gỗ công nghiệp rất nhanh chóng.

•	Một số chất liệu thường dùng để làm kệ tủ bếp như: MDF, MFC, HDF, …

1.3 Tấm nhựa PVC

Ưu điểm:

•	Có khả năng chống thấm cực kỳ tốt, tốt nhất trong các loại vật liệu thi công kệ tủ bếp.

•	Chất liệu bằng nhựa PVC cho nên mối mọt cũng không thể phá hoại được.

•	Kệ tủ bếp còn dễ dàng khi lau chùi, vệ sinh và ít bám bụi.

•	Một số chất liệu thường dùng để làm kệ tủ bếp như: PVC Aimat, PVC Picomat.

2. Chọn bề mặt phủ

•	Đối với Gỗ tự nhiên: Bạn có thể sử dụng lớp sơn bóng để làm nổi bật lên vân gỗ để tạo cho căn

bếp cảm giác sang trọng, đẳng cấp.

•	Đối với gỗ công nghiệp: Bạn sẽ có 2 sự lựa chọn như sau:

+ Lớp sơn: Tạo độ bóng cho kệ tủ, giúp kệ tủ thêm hiện đại và trẻ trung hơn do sơn có màu sắc

đa dạng.

+ Các loại bề mặt phủ: Hiện nay trên thị trường có 3 loại chủ yếu như: Melamine, Laminate và

cuối cùng là Acrylic, những loại phủ này sẽ giúp cho kệ tủ bếp thêm chắc chắn, giảm sự tác động

của môi trường bên ngoài vào tủ giúp tủ có tuổi thọ lâu hơn.

Ngoài ra bạn cũng có thể sử dụng đá lát lên bề mặt tủ nếu gia đình mình có điều kiện hơn một

chút để giúp cho gian bếp thêm đẳng cấp, sang trọng và bền đẹp hơn. Một số bề mặt đá mà bạn

nên biết trên thị trường hiện nay như: Marble, Kim sa, Solid Surface, Granite,…

6. Chọn đơn vị làm kệ tủ bếp uy tín:

Đáp ứng được nhu cầu của rất nhiều gia đình thì hiện nay trên thị trường Việt Nam có rất nhiều

địa chỉ chuyên thiết kế và thi công kệ tủ bếp uy tín chất lượng được nhiều người đánh giá cao -



một trong số đó phải kể đến là Bếp hạnh Phúc. Đây là đơn vị có nhiều kinh nghiệm trong việc

thiết kế và thi công kệ tủ bếp với những ưu điểm nổi bật như sau:

•	Tất cả các vật liệu do công ty cung cấp đều là những vật liệu hãng, chất lượng cao.

•	100% kệ tủ bếp có màu sơn đẹp, lớp phủ bề mặt sáng bóng và cực kỳ dễ dàng vệ sinh, luôn giữ

được độ mới nhưng lúc đầu.

•	Nhân viên tư vấn nhiệt tình, giải thích chi tiết những câu hỏi của khách hàng.

•	Đội ngũ thiết kế thi công có năng lực chuyên môn cao, nhiều kinh nghiệm thực chiến và đã thi

công hơn hàng nghìn công trình kệ tủ bếp lớn nhỏ khác nhau.

•	Mẫu mã kệ tủ bếp đa dạng, độc đáo, cập nhật theo xu hướng mới nhất được thiết kế sao cho

phù hợp nhất với không gian nhà bạn.

•	Giá cả kệ tủ bếp tương đối ổn, giá cạnh tranh.

•	Tủ bếp được mua từ Bếp Hạnh Phúc sẽ đảm bảo chất lượng, đặc biệt là thời gian bảo hành lâu

dài.

Thông tin liên hệ Bếp Hạnh Phúc:

•	Website: https://bephanhphuc.vn/
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