Cách trang trí kệ tivi phòng khách
Với lối thiết kế nhà ống hiện nay, việc tìm cách trang trí kệ tivi phòng khách luôn là một trong
những vấn đề khiến người tiêu dùng băn khoăn nhiều nhất, đặc biệt là những hộ gia đình có
diện tích phòng khách nhỏ hẹp.
Tủ bếp gỗ : Tủ bếp gỗ Căm Xe Tủ bếp gỗ xoan đào Tủ bếp gỗ sồi https://giuonggo.net/tu-bep-go CHUYÊN

THI CÔNG GIUONG TU QUAN AO GO GIA RE GIUONGGO.NET

Hiểu được những khó khăn của khách hàng trong suốt thời gian qua, nội thất Minh Khôi có tổng
hợp một số cách trang trí kệ tivi phòng khách, nhằm giúp khách hàng thuận tiện hơn trong suốt
quá trình trang trí phòng khách và tiết kiệm không gian sống của mình.
- Treo kệ tivi phía trên kệ để đồ là một trong những cách trang trí kệ tivi phòng khách được
nhiều người lựa chọn hiện nay. Với những ngôi nhà có diện tích nhỏ hẹp, việc này sẽ giúp tiết
kiệm không gian một cách đáng kể. Đồng thời cũng tạo được sự tiện dụng, sang trọng cho
phòng khách với những tính năng ưu việt mà kệ tivi mang lại.
- Sử dụng tường gạch: đây là cách trang trí kệ tivi phòng khách được không ít khách hàng lựa
chọn. Kết hợp giữa những sản phẩm kệ tivi sang trọng, tinh tế, cùng với lối kiến trúc hiện đại,
cao cấp thì tường gạch luôn là sự lựa chọn phù hợp hơn cả.
- Thiết lập khu vực riêng dành cho tivi là cách trang trí kệ tivi phòng khách được đánh giá rất
cao. Vừa tạo được phong cách riêng cho phòng khách, vừa tạo được dấu ấn cá nhân, mang đến
sự nổi bật của kệ tivi, phù hợp với các đồ trang trí nội thất cũng như phù hợp với phong thủy
của ngôi nhà.
- Không treo tivi trên tường cũng là một trong những cách trang trí phòng khách mà bạn không
nên bỏ qua. Việc này không chỉ giúp bạn loại bỏ được thói quen sắp xếp theo kiểu rập khuôn,
tạo nên những mẫu thiết kế cho một không gian mở, phá vỡ được quy tắc và tạo nên những
không gian có nhiều mục đích khác nhau.
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Với kiểu trang trí này, bạn có thể sắp xếp kệ tivi nằm giữa nhà, ở gầm cầu thang hoặc để kệ kính
ở giữa phòng khách đều được. Mục đích chính của việc này là để ngăn cách không gian giữa các
phòng và tạo cảm giác rộng rãi, thoáng đãng cho phòng khách.
- Sử dụng kệ tivi tiện dụng: với sự phát triển hiện nay, kệ tivi không chỉ đơn thuần là để tivi mà
còn có nhiều tính năng vượt trội khác như có thể sử dụng làm kệ sách, những mẫu thiết kế này
đặc biệt thích hợp cho những ai yêu sách và muốn có thêm nơi lưu trữ kho tàng tri thức trên
những chiếc kệ đa năng…

