Mặt đá sức hấp dẫn của căn bếp gia đình bạn
Mặt đá sức hấp dẫn của căn bếp gia đình bạn, đó là những điều mà bạn được nghe
nhiều nhất về loại tủ bếp này. Được làm từ các chất liệu tự nhiên, với các màu đơn sắc
tối giản, các mẫu tủ bếp này nhanh chóng nhận được sự ưu ái của người dùng trong
suốt những năm qua.
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Ngoài những lời đánh giá quen thuộc như mặt đá sức hấp dẫn của căn bếp gia đình
bạn… thì dòng sản phẩm này cũng đang là xu hướng làm mưa làm gió trong thời gian
gần đây. Nếu như thời gian trước, việc sử dụng các gam màu sáng trắng được người
dùng ưa chuộng thì thời gian gần đây, việc sử dụng các chất liệu tự nhiên, phối hợp với
các màu đơn sắc tối giản lại khá được lòng người tiêu dùng…
Hơn nữa, mặt đá sức hấp dẫn của căn bếp gia đình bạn cũng là câu nói được quan tâm
nhiều nhất trong khoảng thời gian này. Bởi đơn giản, nó được đánh giá là một trong 13
xu hướng nhà bếp nổi bật nhất trong khoảng thời gian gần đây.
Lựa chọn tủ bếp phù hợp theo thiết kế của từng không gian nhà bếp:
- Với các loại tủ bếp được làm từ chất liệu chính là kim loại: việc sử dụng tủ bếp kim loại
có tông màu ấm đang là một trong những xu hướng khá thịnh hành trong năm nay. Với
sự kết hợp của các vật liệu truyền thống (đồng, sắt, nhôm…) căn bếp sẽ trở nên ấm cúng
hơn hẳn.
- Việc sử dụng các chất liệu tự nhiên đang trở thành xu hướng phát triển khá mạnh mẽ
và có thể sử dụng cho bất kỳ không gian nhà bếp nào. Các nhà thiết kế nổi tiếng đã
khẳng định rằng, các chất liệu tự nhiên như: gỗ tự nhiên, gạch, đá… sẽ làm không gian
nhà bếp trông cổ điển nhưng cũng không kém phần hài hòa, tạo được cảm giác trang
nhã cho nhà bếp.
- Thay vì sử dụng gạch lát màu trắng thì việc sử dụng gạch lát nhiều màu đang là lựa
chọn của phần đông người tiêu dùng hiện nay. Giữa một không gian đơn sắc, việc lát
gạch nhiều màu sẽ là điểm nhấn rất tốt cho không gian nhà bếp, làm căn bếp nhà bạn
lộng lẫy và mới mẻ hơn.
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Giường ngủ hiện đại

- Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các mặt đá màu đen như đá granite hoặc đá thạch
anh màu đen sẽ giúp căn bếp tăng thêm sức hấp dẫn và tạo được nét sang trọng cho
không gian.
Là khu vực sinh hoạt thường xuyên của mọi người, là nơi nuôi dưỡng, chăm sóc cả thể
chất và tinh thần cho tất cả thành viên trong gia đình nên việc lựa chọn tủ bếp phù hợp
luôn là sự quan tâm hàng đầu của mọi người. Hy vọng những mẫu tủ bếp tinh tế, sang
trọng cùng sự tư vấn tận tình của đội ngũ nhân viên từ nội thất Minh Khôi có thể giúp
bạn nhanh chóng chọn được một mẫu tủ bếp ưng ý nhất.

