Các mẫu tủ bếp có thể gây ảnh hưởng lớn trong năm 2016
Bếp là nơi các thành viên quây quần bên nhau để thưởng thức những món ăn ngon và hấp
dẫn do các bà các mẹ, những người nội trợ trong gia đình chế biến. Là nơi chia sẻ những
câu chuyện vui hay thú vị sau những thời gian ngồi trên ghế nhà trường hay các công ty.
Bởi vậy một căn phòng bếp thiết kế với các tủ bếp sang trọng và ấm cúng sẽ giúp cho các
thành viên trong gia đình trở nên gần gúi và gắn kết nhau hơn.
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Hiểu được những mong muốn về tinh thần cũng như tính tiện nghi và hiện đại của tủ bếp
các kiến trúc sư lần lượt đưa ra những thiết kế đẹp bắt mắt và tiện dụng trong những năm
qua. Vậy xu hướng thiết kế tủ bếp năm 2016 có gì đặc biệt và đổi mới. Cùng đón xem
những ý tưởng độc đáo mà các kiến trúc sư đã nghĩ ra sau đây:
Thiết kế tủ bếp với ngăn kéo dọc
Chắc hẳn chúng ta đã quá quen thuộc với các ngăn kéo ngang hoặc tủ bếp kiểu cánh cửa
thì tủ bếp với ngăn kéo dọc là một trong những bước đột phá và mới lạ trong phong cách
thiết kế tủ bếp năm 2016. Với ngăn kéo dọc sẽ mang đến phong cách hiện đại cũng như
tiết kiệm tối đa cho khu vực phòng bếp cho mỗi gia đình đặc biệt là những gia đình có
diện tích bếp hẹp và nhỏ.
Việc thiết kế tủ bếp với ngăn kéo dọc sẽ tần dùng tối đa những khoảng không gian nhỏ
nhất, đây có lẽ là thiết kế đáng được mong chờ nhất năm 2016.
Tủ bếp không tay nắm
Với thiết kế không tay nắm các gia đình chắc hẳn sẽ nghĩ đến sự bất tiện trong khi mở ra
mở vào các ngăn tủ. Tuy nhiên việc thiết kế không tay nắm có nghĩa là không có các khe
để giúp người dùng có thể thao tác. Với thiết kế các khe âm ở mặt cánh tủ hoặc các hế
thống chôt – mở liền tủ giữa các ngăn và cánh tủ thông minh.
Với thiết kế này các chị em sẽ không phải lo dầu mỡ bám dính vào các tay cầm và vấn đề
kho vệ sinh như những thiết kế tủ có tay cầm khác.
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Tủ bếp gỗ thô
Với nhịp sống hối hả và hiện đại, chúng ta dần quên đi những cốt lõi truyền thống, những
vật dụng gia đình cổ xưa thì với thiết kế tủ bếp gôc thô sẽ khiến cho khu vực bếp trở nên
bình dị, mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên hơn.
Tận dụng những đường vân gỗ tự nhiên sắc nét sẽ mang đến những sản phẩm tủ bếp hoàn
hảo và tuyệt vời nhất.
Để tham khảo nhiều hơn nữa những phong cách tủ bếp đẹp và xu hướng thiết kế tủ bếp
năm 2016 quý khách hãy đến với nội thất Minh Khôi của chúng tôi. Đến với công ty
chúng tôi quý khách sẽ được làm việc với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, các kiến trúc
sư sáng tạo và các công nhân lành nghề và có kinh nghiệm lâu năm. Đảm bảo sẽ mang
đến cho quý khách những sản phẩm tủ bếp độc đáo và phù hợp với không gian bếp của
gia đình bạn

