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Bạn đã bao giờ nghĩ đến việc sắp xếp 1 quầy bar chuyên nghiệp tại chính căn bếp nhà mình hay chưa? Hãy thử
ngay nhé! Bởi đây là 1 trong những xu hướng thiết kế nội thất được nhiều gia chủ yêu thích nhất. Xu hướng này
hứa hẹn sẽ bùng nổ chóng mặt trong năm 2021 và tương lai. Sau đây giuonggo.net sẽ hướng dẫn bạn thiết kế nội
thất cho quầy bar tại chính căn bếp thân yêu.

1. Chọn lựa chất liệu để thiết kế nội thất cho quầy bar
Một không gian quầy bar chất lừ, độc đáo và mới lạ sẽ thường được tạo dựng từ các sản phẩm là gỗ. Nguyên
nhân bởi gỗ vừa chắc chắn, vừa có vẻ đẹp độc lạ lại vừa mang đến nét đẹp sang trọng cuốn hút. Vì thế các gia
chủ hãy tham khảo ngay những mẫu nội thất dành riêng cho quầy bar mini nhà mình nhé!
Một lưu ý rằng, để có thể đảm bảo chất lượng đồ nội thất tốt nhất thì các bạn nên ưu tiên các mẫu bàn, ghế, quầy
kệ được sản xuất từ gỗ tự nhiên. Đối gỗ công nghiệp chúng ta cũng có thể chọn lựa nếu muốn tiết kiệm chí và
sản phẩm lại vừa đẹp, vừa rẻ.
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2. Lựa chọn sản phẩm để thiết kế nội thất cho quầy bar
Một quầy bar tại nhà sẽ có những sản phẩm gì? Thực tế, quầy bar tại nhà sẽ không to và không đồ sộ như tại nhà
hàng hay hộp đêm. Tuy nhiên, các gia chủ vẫn phải đảm bảo có những món đồ nội thất quan trọng và cần thiết
nhất. Cụ thể là:
Bàn ghế độc đáo chuyên dành để pha chế
Kệ để đồ dụng, nguyên vật liệu pha chế
Ghế ngồi cao tại quầy bar
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Nội thất tủ, kệ nhà bếp
Để đảm bảo có được 1 không gian quầy bar đẹp mắt, sang trọng thì các bạn nên ưu tiên chọn lựa các mẫu thiết
kế nội thất độc đáo. Bên cạnh đó hãy tham khảo 1 số gam màu tiêu biểu như trắng, đen, nâu. Đây là các màu sắc
thể hiện vẻ đẹp hiện đại, đẳng cấp mà 1 quầy bar nên có.
Sắm sửa đủ những đồ nội thất này, việc của bạn là nhanh chóng bắt tay vào seup không gian căn bếp sao cho hài
hòa và hợp lý nhất.

3. Thiết kế nội thất cho quầy bar trong bếp
Quầy bar thường sẽ được đặt ở vị trí riêng rẽ so với căn bếp. Thường các gia chủ sẽ đặt song song với khu vực
bếp nấu
Màu sắc của quầy bar nên đồng nhất với nội thất bếp hoặc cùng các gam màu trong nhóm màu gần giống. Tuy
nhiên, đối với những ai yêu thích quầy bar phong cách vintage hoặc cổ điển thì các bạn nên chú ý setup nội thất
bếp tương đồng để không gian không bị lạc lõng.
Để làm nổi bật quầy bar thì quý gia chủ nên chọn lựa các mẫu bàn quầy cao hơn so với kệ bếp. Như vậy người
nhìn sẽ dễ dàng phân biệt được kệ bếp- bàn ăn- quầy bar.
1 quầy bar điệu nghệ sẽ luôn có sự xuất hiện của những đồ vật chuyên dụng cùng các thức uống đặc trưng. Qúy
gia chủ có thể sắp xếp 1 vài đồ vật như thế này để giúp quầy bar trông chuyên nghiệp hơn.
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Nắm bắt được cách thiết kế nội thất cho quầy bar trên, giuonggo.net chắc chắn các bạn sẽ sớm có được 1 một
không gian bếp độc đáo, xịn sò. Liên hệ ngay với chúng tôi nếu các bạn vẫn còn thắc mắc, khó khăn muốn giải
đáp nhé!
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