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tham khảo một số nguyên tắc lựa chọn kệ tivi để nhanh chóng sở hữu những
chiếc kệ xinh xắn, tiện dụng cho ngôi nhà nhỏ xinh của mình bạn nhé!
Với thị trường hiện đại và phát triển như hiện nay, việc chọn được một chiếc kệ
tivi là điều không khó. Tuy nhiên, để chọn được những sản phẩm ưng ý, phù hợp
với không gian phòng khách của mình, bạn có thể tham khảo thêm một số nguyên
tắc lựa chọn kệ tivi mà chúng tôi liệt kê bên dưới.
- Nguyên tắc lựa chọn kệ tivi đầu tiên chính là chiếc kệ phải phù hợp với thiết kế
nội thất và phong cách trang trí của phòng khách.
- Có thể sử dụng các mẫu sản phẩm có cùng mẫu mã nhưng vật liệu khác nhau để
tạo được điểm nhấn riêng cho từng không gian.
- Tùy vào từng không gian sử dụng mà bạn có thể chọn loại kệ, màu sắc và kiểu
dáng sao cho phù hợp nhất, đặc biệt là tông màu của phòng.
- Nên sử dụng các gam màu sáng cho kệ tivi đặt ở phòng khách có thiết kế hiện
đại.
- Nếu như phòng khách được thiết kế theo phong cách cổ điển, sử dụng các đồ
nội thất gỗ có tông màu tối, bạn nên chọn kệ tivi theo xu hướng này với các chất
liệu gỗ hoặc các mẫu kệ có hoa văn trang trí.
- Có thể sử dụng kệ tivi với chất liệu kính, inox để chiếc kệ trông hiện đại hơn.
- Với những căn phòng có lối thiết kế hiện đại, bạn có thể chọn các mẫu kệ có mẫu
mã vuông, đường nét hiện đại với các chất liệu được làm từ gỗ ép, mica hoặc
kính, có sự đan xen giữa các vật liệu khác nhau sẽ khiến chúng trở nên nổi bật
hơn.
- Chọn mẫu kệ tivi có kích thước phù hợp cũng là nguyên tắc lựa chọn kệ tivi mà
bạn không nên bỏ qua.
- Nên sử dụng các mẫu kệ tivi có chất liệu tốt, mẫu mã đẹp, màu sắc phù hợp với
không gian căn phòng để chúng phát huy được vẻ đẹp riêng của mình. Chẳng hạn

như bạn có thể chọn các mẫu kệ có kích thước nhỏ cho phòng ngủ và một chiếc
kệ có kích thước lớn hơn cho phòng khách.
- Nếu sử dụng kệ ngang, bạn có thể tận dụng không gian này để chứa một số thiết
bị đi kèm khác như loa, amply, bạn cũng nên chú ý đến chiều sâu của kệ sao cho
thực sự phù hợp với diện tích của căn phòng.
- Nếu sử dụng kệ đứng, thì độ rộng của chúng phải ngang bằng hoặc lớn hơn với
chiếc tivi để tránh tình trạng chênh vênh mất cân bằng của nó.
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- Ngoài các nguyên tắc lựa chọn kệ tivi kể trên, quý khách hàng cũng nên chú ý
đến khả năng chịu lực của các mẫu kệ tivi hiện nay, đặc biệt là các mẫu kệ được
làm từ chất liệu gỗ ép công nghiệp và kính.

