Giới thiệu về sản phẩm tủ bếp gỗ công nghiệp
Tủ bếp gỗ công nghiệp là dòng sản phẩm đang được khá nhiều các gia đình lựa chọn cho
cuộc sông hiện đại. Với nhiều những tính năng và những ưu điểm tuyệt vời, tủ bếp được
làm bằng gỗ công nghiệp đang chiếm một thị phần lớn trong thị trường nội thất Việt
Nam. Tuy nhiên khách hàng vẫn vẫn chưa hiểu rõ về nguyên liệu này cũng như các tính
năng mà nguyên liệu mang đến cho sản phẩm tủ bếp. Hôm nay công ty thiết kế nội thất
Minh Khôi sẽ giới thiệu đến bạn những nguyên liệu cấu thành gỗ công nghiệp, ưu điểm
và nhược điểm dủa dòng sản phẩm tủ bếp được làm bằng gỗ công nghiệp.
Giới thiệu về nguyên liệu gỗ tự nhiên
Hiện nay tủ bếp được làm với hai nguyên liệu chính đặc biệt là gỗ tự nhiên và gỗ công
nghiệp. Gỗ tự nhiên thường là những dòng gỗ quý như gỗ sồi, gỗ xoan đào, gỗ óc chó…
đây là những dòng gỗ quý và khan hiếm nên không phải gia đình nào cũng có khả năng
để sắm cho mình một sản phẩm cao cấp như thế. Bởi vậy gỗ công nghiệp là một giải
pháp cực kỳ tối ưu và tuyệt vời trong vấn đề nguyên liệu để sản xuất tủ bếp.
Gỗ công nghiệp được làm từ gỗ và các nguyên liệu phụ gia khác. Một số loại gỗ công
nghiệp hiện nay trên thị trường là: gỗ ván dăm, gỗ ván sợi, gỗ ép, gỗ tổng hợp…
Gỗ ván dăm: Gỗ ván dăm thường được làm từ gỗ trồng rừng như gỗ bạch đàn, keo, cao
su…các mặt ván được trang trí những hoa văn bắt mặt, được sấy khô tạo màu để dùng
trong việc trang trí nội thất, nhà cửa…
Gỗ ván sợi (gỗ ép): Loại gỗ này được lấy từ vụn gỗ trong các xưởng mộc mà được ép cơ
học và dấy khô và trộn thêm một số phụ gia khác như keo, hồ…sản phẩm gỗ này thường
đa dạng kích thước từ lớn đến nhỏ và được xử lý theo dây chuyền tiên tiến và hiện đại.
Những ưu điểm của sản phẩm tủ bếp làm bằng gỗ tự nhiên
- Tủ bếp được làm bằng gỗ tự nhiên thường có chi phí giá thành rẻ hơn các loại gỗ tự
nhiên. Sản phẩm được hoàn thành nhanh hơn, không cầu kỳ trong các khâu lựa chọn
nguyên liệu…
- Thời gian gia công ngắn, không tốn nhiều chi phí và số lượng nhân công.
- Màu sắc đa dạng và phong phú, khách hàng có thể yêu cầu màu sắc để các công nhân
gia công.
- Sản phẩm có khả năng kháng nước, bền với nhiệt độ cao, không bị công vênh khi có tác
động của vật lý.
- Gỗ công nghiệp có sử dụng các hóa chất chống mọt nên ít bị mọt hơn so với gỗ tự
nhiên.
Bên cạnh đấy vẫn có những nhược điểm mà chúng tôi muốn nói đến:
- Thời gian sử dụng của sản phẩm được làm từ gỗ công nghiệp sẽ ngắn hơn so với gỗ tự
nhiên.
- Tủ bếp gỗ công nghiệp sẽ không có những đường vân gỗ và các hoa văn tinh xảo như
sản phẩm gỗ tự nhiên.
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