Ưu điểm vượt trội của tủ bếp gỗ sồi
Hiện nay trên thị trường, có rất nhiều nguyên liệu gỗ tự nhiên cho bạn lựa chọn trong việc thiết kế
và thi công lắp đặt tủ bếp như gỗ xoan đào, gỗ sồi, gỗ trắc, gỗ óc chó…
Mỗi loại gỗ có những ưu nhược điểm khác nhau. Và trong bài viết sau đây, Nội thất Minh Khôi sẽ
giới thiệu cho bạn về những ưu điểm vượt trội của tủ bếp gỗ sồi, giúp bạn có cái nhìn cụ thể hơn khi
có nhu cầu về tủ bếp.

Tủ bếp gỗ
Tủ bếp gỗ Căm Xe Tủ bếp gỗ xoan đào Tủ bếp gỗ sồi - https://giuonggo.net/tu-bep-go

Mặc dù gỗ sồi là loại có nhiều mắt đen (hay còn gọi là mắt chết), vì thế việc lựa chọn gỗ mất nhiều
thời gian hơn các loại gỗ khác và độ hao phí gỗ cũng cao hơn. Gỗ sồi có kết cấu khá chắc chắn nên
độ rỗng thấp, việc sấy gỗ và xử lý gỗ mất nhiều thời gian hơn; bề mặt cũng như vân gỗ khá thô nên
công đoạn xử lý khá phức tạp. Tuy nhiên, những nhược điểm trên đều dễ dàng khắc phục và vẫn là
sản phẩm tin dùng bởi những ưu điểm vượt trội sau:
-

-

-

Gỗ sồi là nguyên liệu gỗ nhập khẩu cao cấp, dùng trong tủ bếp thường là gỗ sồi Nga và gỗ
sồi Mỹ. Tủ bếp gỗ sồi là sản phẩm thuộc nhóm gỗ VII nên có trọng lượng khá nhẹ, vì thế rất
dễ dàng trong việc gia công, lắp đặt.
Với chọn tủ bếp gỗ sồi thì bạn sẽ có nhiều sự lựa chọn hơn trong các gam màu từ sáng đến
tối, từ sạng vân sọc đến vân núi hay từ kiểu màu tự nhiên đến kiểu veneer bởi gỗ sồi có 2
loại sồi đỏ và sồi trắng.
Tủ bếp gỗ sồi tự nhiên có kết cấu khá chắc chắn với đặc tính nhẹ và khả năng chịu lực khá
tốt. Thân gỗ dễ dàng được uốn cong bằng hơi nước và độ bám đinh, ốc vít khá tốt.
Bề mặt gỗ sồi rất đẹp với những đường vân to, rõ ràng cùng dát gỗ màu vàng nhạt tạo nên
không gian sáng sủa, hiện đại trong căn phòng bếp gia đình bạn.
Vì đặc tính dễ dàng nhuộm màu sáng tối tùy thích nên bạn có nhiều sự lựa chọn hơn về màu
sắc sáng tối của tủ bếp gỗ sồi tự nhiên.
Là sản phẩm tủ bếp gỗ tự nhiên chịu được độ ẩm khá cao, ít cong vênh nứt nẻ, phù hợp với
điều kiện khí hậu nhiệt đới ẩm của Việt Nam.

Giá thành hợp lý, phù hợp với điều kiện kinh tế chung của người tiêu dùng Việt, với giá bán từ 3
đến 3,5 triệu/mét dài, gỗ sồi chính là sự lựa chọn hoàn hảo cho không gian bếp hiện đại, sang trọng
và tao nhã.

