Cách chọn mua kệ tivi gỗ cho phòng khách hiện đại
Kệ tivi, một trong những thiết bị không thể thiếu cho căn bếp gia đình Việt. Hiểu được thị hiếu và nhu
cầu của khách hàng hiện nay, nội thất Minh Khôi có tổng hợp một số cách chọn mua kệ tivi gỗ cho quý
khách hàng tiện tham khảo.
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Tùy vào từng diện tích, thiết kế và công năng của từng chiếc kệ mà bạn sẽ có cách chọn mua kệ tivi gỗ
sao cho phù hợp nhất. Được xem là tâm điểm tạo nên sự nổi bật cho phòng khách, kệ tivi là thiết bị gây
được sự chú ý nhiều nhất cho khách đến chơi nhà…
Vậy nên khi chọn mua kệ tivi, quý khách hàng nên lựa chọn kỹ lưỡng về kiểu dáng, màu sắc sao cho vừa
phù hợp với các thiết bị và đồ trang trí nội thất, vừa hài hòa với màu sắc trong phòng khách của hộ gia
đình.
Ngoài việc học cách chọn mua kệ tivi gỗ cho phòng khách, người tiêu dùng hiện nay còn chú ý đến việc
lựa chọn màu sắc cho kệ ở từng không gian khác nhau. Bởi cuộc sống ngày càng phát triển, người ta
không chỉ sử dụng tivi ở phòng khách mà còn mang vào những không gian riêng như phòng ngủ, phòng
ăn, thậm chí là ở các không gian sinh hoạt riêng như thư viện riêng hoặc phòng làm việc.
Bên cạnh chức năng chính là làm kệ đặt tivi, việc chọn mua kệ tivi hiện nay còn cần thêm một số chức
năng tiện dụng như trang trí, cất giữ các phụ kiện đi kèm như đầu đĩa, băng đĩa… nhằm tạo được sự bố
trí hợp lý về kết cấu kệ cũng như gia tăng được diện tích sử dụng cho ngôi nhà.
Cách chọn mua kệ tivi gỗ:
- Về kích thước: nếu như bạn chưa biết cách chọn mua kệ tivi gỗ, bạn nên lựa chọn các mẫu kệ có chiều
cao phù hợp với không gian ngôi nhà. Thường thì mọi người vẫn canh theo khoảng cách từ kệ tivi đến
người ngồi và vị trí của người ngồi xem trên ghế - dưới sàn nhằm đảm bảo được khoảng cách phù hợp
cũng như tạo được sự thông thoáng để giải nhiệt cho tivi.
- Về kiểu dáng: những mẫu kệ có bố cục nhẹ nhàng, hiện đại, đầy đủ công năng luôn là sự lựa chọn hàng
đầu của khách hàng hiện nay. Vừa giúp gia chủ bài trí cho phòng khách tốt hơn, vừa đầy đủ các chức
năng giải trí mỗi khi đón khách đến chơi nhà.
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Mọi người hiện nay thường thiên về các mẫu kệ tivi có kèm ngăn kéo, có hộc chứa đồ hoặc giá sách để
tạo phong cách riêng cho phòng khách thay vì những tủ ly, tủ tivi như thời gian trước. Việc này vừa giúp
căn phòng trở nên hiện đại hơn, vừa tạo được phong cách và thể hiện được gu thẩm mỹ của gia chủ.

