Kinh nghiệm chọn kệ tivi gỗ
Với nhiều ưu điểm vượt trội, giá cả phải chăng nên kệ tivi gỗ hiện đang là sự lựa chọn
hàng đầu của người tiêu dùng Việt hiện nay. Tuy được sử dụng khá phổ biến nhưng
nhiều người tiêu dùng vẫn còn thiếu kinh nghiệm chọn kệ tivi gỗ, còn bạn thì sao?
Với kinh nghiệm chọn kệ tivi gỗ mà chúng tôi sưu tầm được, trong quá trình xây dựng và
hoàn thiện nhà, quý khách hàng nên tiến hành song song giữa việc đặt cửa gỗ, tủ bếp,
cầu thang, sàn trần gỗ nếu như bạn thích sử dụng gỗ tự nhiên hoàn toàn trong ngôi nhà
của mình.
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Đồng thời, việc này cũng giúp bạn tiết kiệm được không ít thời gian khi chọn lựa các
mẫu trang trí nội thất như kệ tivi, bàn ghế, tủ quần áo, giá sách… Trong số đó, với kinh
nghiệm chọn kệ tivi gỗ, chúng tôi khuyên bạn nên chọn các mẫu kệ đảm bảo được tính
tiện nghi, đảm bảo đầy đủ các chức năng sử dụng và đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật
cũng như sự tiện nghi nơi phòng khách.
Nếu như bạn chưa có kinh nghiệm chọn kệ tivi gỗ, chúng tôi khuyên bạn nên chú ý nhiều
hơn khi chọn kệ tivi nếu như phòng khách nhà bạn có diện tích nhỏ. Bạn nên chọn các
mẫu kệ có màu sáng để tạo được sự thông thoáng, rộng mở cho không gian.
Hơn nữa, khi mua tủ, bạn cũng nên chọn các mẫu tủ có chiều cao phù hợp với không
gian phòng khách, chú ý nhiều hơn đến khoảng cách sử dụng cũng như vị trí của người
xem trong nhà. Hơn nữa, các mẫu kệ tivi gỗ cũng cần đảm bảo được sự thông thoáng
cho tivi cũng như các thiết bị khác như âm ly, loa, đầu thu tín hiệu…
Ngày nay, dựa trên thị hiếu và nhu cầu của người dùng, các mẫu kệ tivi gỗ cũng được
thiết kế khá đa dạng với nhiều kích cỡ, kiểu dáng khác nhau, tùy vào sở thích và nhu cầu
của khách hàng. Tuy nhiên, các mẫu kệ tivi đơn giản luôn được lựa chọn nhiều nhất
trong suốt thời gian qua.
Theo như các chuyên gia trong lĩnh vực thiết kế thì bạn nên chọn màu sắc kệ tivi dựa
trên màu sắc chủ đạo của tổng thể căn phòng như màu ghế sofa, màu sàn nhà, màu sơn
tường… để tạo được sự thông thoáng, rộng mở cho phòng khách. Tuy nhiên, bạn cũng

không nên bỏ qua việc sử dụng các gam màu tương phản để tạo nên sự độc đáo đầy
phá cách cho ngôi nhà của mình.
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