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Theo xu hướng nội thất hiện nay thì việc sử dụng đồ gỗ trang trí trong nhà đang được thịnh hành.
Với cấu trúc nhà 2 tầng hiện đang được nhiều người lựa chọn. 2 tầng vừa đủ để sinh hoạt trong gia

Thổi hồn không gian
nắng gió vào ngôi nh

đình một cách thoải mái, thoáng mát. Hãy cùng tham khảo cách chọn nội thất gỗ để có thể setup
cho nhà của bạn một cách hoàn hảo nhé!

1.
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thiếu cho gia đình bạ
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khách và 3 phòng ng
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cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ f
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Nếu bạn muốn theo phong
cách sang trọng
và ấm áp
thì nên chọn loạiBÀN
cửa GHẾ
có 4 GỖ
cánh
GIƯỜNG NGỦ
SOFA
TỦ QUẦN ÁO
PHÒNG KHÁCH
CÔNG
THƯƠNG
HIỆU
Cửa chính thường bằng gỗ thì cóTHI
2 loại
là 2 cánh
cửa và loại
4 cánh cửa. Nếu bạn muốn theo

phong cách sang trọng và ấm áp thì nên chọn loại cửa có 4 cánh. Nhưng nếu bạn muốn thoáng mát
và tiện dụng thì chọn cửa 2 cánh. Hiện tại có rất nhiều loại thiết kế rất đẹp mắt cho cả 2 loại cửa,
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Tin liên quan
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nên bạn có thể chọn loại theo nhu cầu và sở thích của mình.
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Cửa sổ
Về cửa sổ thì khi mua bạn cần chú ý đến các yếu tố sau:
-
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Trọng lượng: vì là cửa gỗ có nhiều loại, nên bạn cần chọn loại có trọng lượng vừa phải hoặc

nhẹ. Trọng lượng cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến sức chịu của bản lề cửa. Nên bạn cần phải cân nhắc
kỹ.
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Khách sạn phòng giư
chọn loại nào đúng ch

Trọng lượng cửa sổ sẽ ảnh hưởng đến sức chịu của bản lề cửa
-

Màu sắc: cửa sổ là nơi luôn thu hút tầm nhìn của bạn, nên màu sắc cửa sổ cũng ảnh hưởng

đến tâm trạng ít nhiều. Hãy chọn màu phù hợp với sở thích của bạn, để bạn luôn có cảm giác thoải
mái.
-

Kích thước: bạn nên chọn kích thước cửa cân đối với căn phòng, với ngôi nhà bạn. Đây là vấn

đề liên quan đến tính thẩm mỹ của ngôi nhà.

Cửa phòng ngủ
Bạn nên ưu tiên chọn loại cửa phòng ngủ có cách âm tốt để có thể chống ồn. có những loại cửa
phòng ngủ đúng chuẩn gỗ HDF cách âm khá tốt. Khi mua bạn nên tham khảo về đặc tính này để có
thể sống thoải mái và có giấc ngủ ngon.
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Cửa phòng vệ sinh:

GIƯỜNG NGỦ

SOFA

TỦ QUẦN ÁO

BÀN GHẾ GỖ PHÒNG KHÁCH

HIỆU
Với phòng này thì bạn nên chọn THI
loại CÔNG
cửa có khảTHƯƠNG
năng chống
thấm nước cao để có thể giữ được độ

bền nhất định.

2.
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Chọn sofa phòng khách

Nếu nhà bạn có diện tích phòng khách khá rộng thì nên chọn loại ghế sofa hình chữ U để căn phòng
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trở nên cân đối hơn. Ngược lại nếu diện tích hạn chế thì nên chọn sofa hình L để tận dụng được cả
góc tường.
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Diện tích phòng khách khá rộng thì nên chọn loại ghế sofa hình chữ U

3.

Chọn bàn ăn

Setup nội thất đồ gỗ f
thự 1 trệt 1 lầu
Khách sạn phòng giư
chọn loại nào đúng ch

Tùy vào nội thất bạn chọn như thế nào mà chọn bàn ăn cho phù hợp, tuy nhiên bạn nên chọn bàn
gỗ và lắp thêm mặt kính bên trên. Loại bàn này có màu gỗ mang lại cảm giác ấm cúng gần gũi trong
bữa cơm gia đình. Vừa có mặt kính thể hiện sự sang trọng mang lại vẻ đẹp về mặt thẩm mỹ cho
ngôi nhà của bạn.

4.

Chọn giường ngủ

Giường ngủ thường được lựa chọn dựa vào màu sắc căn phòng của bạn. Tuy nhiên hiện nay trên
thị trường có nhiều kiểu khác nhau, bạn nên chọn giường có ngăn tủ để chứa vật dụng cá nhân.
Việc này giúp căn phòng được gọn gàng hơn. Một điều đáng lưu ý nữa là bạn nên đứng lên ngồi
xuống thử trên giường để có thể mua giường vừa với tầm của bạn. Nên nhớ trừ hao phần nệm nữa
nhé! Việc chọn chiều cao giường phù hợp với bạn sẽ giúp bạn những lúc mệt mỏi vẫn có thể vận
động một cách thoải mái nhất đấy.
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5.

Chọn tủ quần áo

Setup nội thất cho nh
khách và 3 phòng ng

Tủ quần áo thì bạn nên chọn màu sắc không quá chói, không có mùi hắc để tránh cảm giác khó chịu
khi vào phòng. Đồng thời không gây ra tiếng ồn, phải khép kín để bảo quản quần áo tốt nhất.

6.

Chọn bàn - tủ đầu giường

Loại tủ này thì ngoài kích thước bạn cần chú ý về tính tiện dụng của sản phẩm. nếu kích thước
phòng nhỏ thì có thể chọn loại tích hợp bàn trang điểm đi kèm. Tuy nhiên về tính tiện dụng bạn cần
coi thiết bị có bánh xe, ổ điện, có nhiều ngăn không. Chắc chắn bạn sẽ để được nhiều thiết bị cần
thiết khi ngủ đấy!

7.

Thiết kế nội thất gỗ c
cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ f
thự 1 trệt 1 lầu
Khách sạn phòng giư
chọn loại nào đúng ch

Chọn bàn trang điểm

https://giuonggo.net/setup-noi-that-do-go-cho-nha-2-tang-dep-nhat.html

4/6

12:40, 13/10/2022

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

GIƯỜNG NGỦ
THI CÔNG

SOFA

TỦ QUẦN ÁO

BÀN GHẾ GỖ PHÒNG KHÁCH

BỘ BÀN ĂN

NỘI THẤ

Tin liên quan

THƯƠNG HIỆU

Danh bạ website

CHỌN FULL ĐỒ NỘ
CĂN HỘ MỚI CỰC C
Setup full nội thất gỗ
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian
nắng gió vào ngôi nh
5 món đồ gỗ nội thất
thiếu cho gia đình bạ
Thiết kế nội thất cho
trong bếp chuyên ngh
Setup nội thất cho nh
khách và 3 phòng ng

Bàn trang điểm nên chọn loại có nhiều ngăn
Nếu là phòng có chị em và có thể đặt bàn trang điểm riêng thì ngoài đặc tính phải đẹp thì nên chọn
loại có nhiều ngăn. Những ngăn này có thể đựng mỹ phẩm và các thiết bị làm đẹp cần thiết. Đặc
biệt cần lưu ý là không đặt bàn có gương đối diện giường ngủ bạn nhé! Đặt ở nơi có ánh sáng tự

Thiết kế nội thất gỗ c
cao cấp cần chú ý gì?

nhiên là tốt nhất.
Hy vọng các lưu ý trên sẽ giúp bạn có thể tự tin setup nội thất gỗ tốt nhất cho căn nhà của mình.
Chúc bạn chọn được những nội thất tốt nhất, đẹp nhất với giá luôn tốt nhất!

0 bình luận

Setup nội thất đồ gỗ f
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dmca
giường ngủ, tủ quần áo, giuongngu, bàn trang điểm, kệ tivi, ke ti vi, kệ ti vi, ghe sofa, ketivi, ghế sô fa, bàn thờ, nội thât,
noithat,
giường
Thổi
hồn không
gian
gỗ, giuong go, giường, giuonggo, bàn ăn, ban thờ ông địa, bàn thờ ông địa, ban ghe go, bàn ghế gỗ, bàn ghe gỗ, bannắng
ghe gió
phong
vào khach,
ngôi nh
bàn ghế phòng khách, sofa gỗ, bàn ghế phòng khach, giường ngủ hiện đại, sofa goox, tủ thờ, bộ bàn ghế phòng khách, bo ban ghe
phong khach, tủ quần áo go, bàn trang điểm gỗ, ghế gỗ, ghe go, bàn ghế gỗ phòng khách, ban ghe go phong khach, bàn gô, kệ ti vi gỗ,
5 món đồ gỗ nội thất
ban ghe, bàn ghế, giường ngủ đẹp, bàn ghe, bàn ăn gỗ, tủ quần áo gỗ công nghiệp, tủ gỗ, bàn ăn gổ, kệ ti vi đẹp, kệ tivi dep, tủ go, tủ
thiếu cho gia đình bạ
thờ gỗ, đồ gỗ, tủ gổ quần áo, tủ gỗ quần áo, tủ quần áo đẹp, bàn thờ gổ, mẫu tủ quần áo đẹp, mẫu giuong dep, tủ tivi, tủ đựng quần áo,
bàn thờ gỗ, tủ đựng quân áo, kệ ti vi phòng khách, tủ đung quan ao, tủ ti vi, bo ban ghe go, bộ bàn ghế gỗ, giường ngủ gỗ, tủ gỗ công
Thiết
kếđẹp,
nội thất
nghiệp, bộ bàn ghế gõ, bộ bàn ăn 6 ghế, giuong go dep, kệ để ti vi, bàn ăn dep, giường gỗ đẹp, bàn ăn đẹp, bàn trang
điểm
mẫucho
trong bếp
chuyên
ngh
giường gỗ đẹp, bàn ghế gỗ phòng khách giá 5 triệu, ghế sofa gỗ, ghe sofa go, salon gỗ, salon go, giường gỗ công nghiệp,
đồ gỗ
nội thất,
giuong dep, giường hộp, bộ bàn ăn, bàn ghế ăn, mẫu giường ngủ đẹp, tủ đồ, salon gõ, bo bàn ăn, ghế salon, ghê bàn ăn, bộ bàn ăn 4
ghế, ghế sa lông, bàn ghế sofa, bàn ghe sofa, bộ bàn ghế, bo ban ghe, sofa gỗ hiện đại, tủ áo, bộ bàn ghế ăn, tủ trang điểm, gỗ việt, bô
Setup nội thất cho nh
bàn ghế ăn, giuong gỗ sồi, mẫu kệ tivi đẹp, bo ghe sofa, bộ bàn ghế gỗ phòng khách, bộ ghế gỗ, bo ban ghe go phong khach, ghế gỗ
khách và 3 phòng ng
phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giương ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi,
giường tân cổ điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện
nội thất
đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế, kê tivi, táp đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 Thiết
triệu, kế
những
mẫugỗ
kệc
cao
cấp
cần
chú
ý
tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗgì?
công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách
đẹp, kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗSetup
đẹp, nội
banthất
gheđồ
gogỗ f
dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên, tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, sô pha
gỗ,
tủ
áo
quần,
thự 1 trệt 1 lầu
bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghê sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại,
giường hiện đại, ghế đep, mẫu bàn trang điểm đẹp, kẹ ti vi
Khách sạn phòng giư
chọn loại nào đúng ch
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