Tiêu chuẩn thiết kế tủ bếp gỗ tự nhiên
Để có một chiếc tủ bếp gỗ tự nhiên hoàn hảo theo đúng tiêu chuẩn, kích thước phù hợp với không
gian bếp gia đình không phải là việc dễ dàng. Ngoài việc lựa chọn nguyên liệu tủ bếp, mẫu mã tủ
bếp thì những tiêu chuẩn chung về thiết kế tủ bếp tự nhiên cũng là điều bạn cần quan tâm.
Sau đây, Nội thất giuong go sẽ giới thiệu với bạn về một vài tiêu chuẩn cơ bản trong thiết kế tủ bếp
gỗ tự nhiên để bạn có sự lựa chọn hoàn hảo hơn cho không gian bếp gia đình mình.
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Về tiêu chuẩn của tủ bếp gỗ
-

Tổng chiều cao của tủ bếp cơ bản từ 2150mm đến 2300mm, chiều cao này chưa bao gồm
phào (phào chỉ cao từ 50 – 120mm).
Khoảng cách giữa tủ bếp trên và tủ bếp dưới từ 650 đến 700mm.
Kích thước tiêu chuẩn của tủ trên là cao 800mm, rộng 350mm và phào cao từ 50 đến
120mm.
Kích thước tiêu chuẩn tủ dưới là chiều cao 800mm, chiều rộng 600mm trong đó đã bao gồm
cả phần mặt đá.

Quy trình xử lý gỗ khi đóng tủ bếp
Ở trạng thái tự nhiên, gỗ luôn chứa một lượng nước lớn. Kho có một lượng nước nhỏ thoát ra hoặc
không có lượng nước nào thì được gọi là gỗ chưa sấy hoặc gỗ tươi. Vì lượng nước ở trong gỗ sẽ ảnh
hưởng ít nhiều đến tính chất của gỗ nên sấy gỗ là công đoạn đầu tiên quan trọng nhất trước khi gia
công tủ bếp, quyết định rất lớn đến chất lượng của tủ bếp sau này.
Việc sấy gỗ sẽ làm cho gỗ có kích thước ổn định hơn, không bị mối mọt tấn công, dễ dàng bảo
quản; từ đó quá trình hoàn thiện và gia công sản phẩm sẽ đạt chất lượng cao hơn. Đặc biệt, sấy gỗ sẽ
làm giảm trọng lượng của gỗ, từ đó giảm được chi phí vận chuyển đáng kể.
Tiêu chuẩn lắp đặt tủ bếp gỗ tự nhiên
Gỗ tự nhiên sau khi được tẩm sấy 100%, đồng thời xử lý chống mối mọt, cong vênh và ẩm mốc sẽ
được ghép lại từ các thanh cho phần cánh tủ. Bằng những phương pháp riêng biệt, bạn sẽ có một
chiếc tủ bếp gỗ tự nhiên với độ bền tối ưu hóa, đảm bảo chất lượng cao nhất đồng thời chống độ
cong vênh, hay co ngót, dãn nở do tác động của đặc trưng thời tiết Việt Nam.
Kích thước tiêu chuẩn của thùng và cánh tủ bếp gỗ tự nhiên dài 18cm, với 5 lớp sơn PU phủ bóng
kết hợp cùng hậu hợp kim nhôm alumex có tác dụng chống ẩm hoặc bằng veneer.
Với những tiêu chuẩn cơ bản trên về tủ bếp gỗ tự nhiên, bạn hoàn toàn có thể sở hữu một chiếc tủ
bếp vừa vặn cho không gian bếp gia đình mình! Tuy nhiên, thiết kế tủ bếp không phải là việc đơn

giản, vì thế hãy nhờ đến những nhà thiết kế chuyên nghiệp của Nội thất Minh Khôi. Với nhiều năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế và thi công tủ bếp, đến với Minh Khôi bạn sẽ có ngay một
không gian bếp ấm cúng, hoàn hảo và tuyệt vời!

