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Căn bếp được coi là linh hồn của cả ngôi nhà. Vì vậy, phần mục thiết kế được coi trọng hơn bao giờ hết. Nếu bạn đang băn khoăn

Danh bạ website

không biết thiết kế không gian bếp như thế nào thì hãy tham khảo ngay thông tin này. Chúng tôi sẽ bật mí đến bạn 3 mẫu thiết kế
không gian nhà bếp được ưa chuộng nhất.

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

1. Mẫu thiết kế không gian nhà bếp mở
Thiết kế không gian mở đang là xu hướng tất yếu được lựa chọn trong thế kỷ 21. Khi chọn lựa phong cách thiết kế này, bạn sẽ

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

thấy được sự tối giản trong việc tối ưu đồ nội thất. Tuy nhiên không vì thế mà căn bếp bị nhàm chán. Bởi ánh sáng, cây xanh sẽ là
2 yếu tố chủ đạo góp phần làm tươi mới không gian. Và chính sự hòa mình vào thiên nhiên đã giúp cho không gian bếp được mở
rộng và bừng sáng. Ở đây, để tránh sự chói sáng của ánh nắng, chúng ta cần sử dụng rèm cửa. Bên cạnh đó, sử dụng nội thất

Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ

màu trầm để làm nổi bật được cả không gian.
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp
Setup nội thất cho nhà 1 phòng
khách và 3 phòng ngủ
Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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Nhà bếp không gian mở

2. Mẫu thiết kế không gian nhà bếp phong cách tối giản
Đây là mẫu thiết kế được ưa chuộng trong các căn hộ chung cư nhỏ, hẹp. Nó cũng rất thích hợp với kiến trúc nhà ống, nhà cấp 4.
Ưu điểm chính của mẫu thiết kế này là sự đơn giản nhưng đủ công năng. Trong căn bếp, chúng ta sẽ chia ra 2 khu vực đó là khu
nấu ăn và khu ăn. 2 khu vực này được liên kết với nhau sao cho tiện nghi nhất có thể.
Một điểm đặc biệt của không gian nhà bếp dạng này đó chính là màu sơn, nội thất đều rất đơn giản. Thiết kế của chúng không cầu
kỳ và thường chú trọng vào sự thông minh, hiện đại. Các gam màu được sử dụng thường là be, trắng, kem, ghi.
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Nhà bếp đẹp phong cách tối giản

3. Mẫu thiết kế không gian nhà bếp phong cách Châu Âu
Đây là mẫu thiết kế nhà bếp rất phù hợp với kiến trúc nhà biệt thự, nhà phố hoặc các khu dân cư cao cấp. Trong mẫu thiết kế này,
nổi bật nhất đó chính là sự phân chia bố cục. Chúng không hề đơn giản như 2 phong cách kể trên. Ở đây, căn bếp cần có chiều
sâu, có sự chia rẽ rõ ràng giữa khu nấu ăn và khu vực bàn ăn. Bên cạnh đó, khu vực tường bao, trần nhà cũng rất được chú
trọng.
Ngoài ra, các đồ vật nội thất cũng được chú trọng và đầu tư. Tất cả đều là các bộ nội thất cao cấp, đắt giá và có hoa văn thiết kế tỉ
mỉ. Khi nhìn vào, chúng ta thấy được sự quý phái, đẳng cấp được toát lên rõ ràng.
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Nhà bếp phong cách Hoàng Gia

Lưu ý chọn lựa mẫu thiết kế không gian nhà bếp đẹp
●

Thiết kế không gian nhà bếp cần phải phù hợp với kiến trúc nhà. Khi đó ngôi nhà mới có sự hòa hợp và ăn khớp với nhau.

●

Nên tính toán chi phí, ngân sách phù hợp khi cải tạo không gian căn bếp. Điều này giúp bạn không bị hụt hẫng khi công ty, đơn

vị thi công báo giá.
●

Một không gian bếp hoàn hảo cần có sự hài hòa giữa tính năng, ánh sáng, thiết kế, đồ dùng, nội thất. Nếu sai sót 1 trong

những yếu tố trên, nó sẽ khiến cho căn bếp bị lố hoặc “kém duyên”.

Nhà bếp thích hợp cho nhà ống, chung cư
Đến đây, có lẽ việc lựa chọn thiết kế bếp đã không còn là vấn đề khó nhằn. 3 mẫu thiết kế không gian nhà bếp trên chắc chắn sẽ
là gợi ý hoàn hảo để bạn tham khảo và ứng dụng vào chính ngôi nhà của mình.
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