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Nếu bạn là người yêu thích phong cách sang trọng nhưng vẫn hiện đại thì không thể bỏ qua các thiết kế phòng ngủ phong cách

Danh bạ website

tân cổ điển. Chúng không chỉ mang đến cho bạn một không gian nghỉ ngơi đẹp, tinh tế mà còn lâu bền với thời gian.

1. Phòng ngủ phong cách tân cổ điển có gì đặc biệt?

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp
Setup nội thất cho nhà 1 phòng
khách và 3 phòng ngủ
Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
cao cấp cần chú ý gì?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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Ngay từ tên gọi, các thiết kế mang phong cách này vừa đảm bảo được nét cổ điển truyền thống. Nhưng không vì thế mà mất đi sự
hiện đại, trẻ trung.
Phòng ngủ phong cách tân cổ điển không chỉ thể hiện đẳng cấp của gia chủ. Mà còn tạo nên một không gian nghỉ ngơi vô cùng
thoải mái ngay trong chính ngôi nhà của mình.
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Thông thường gam màu chủ đạo của phong cách tân cổ điển thường là nâu, trắng, vàng hoặc xanh cổ vịt. Các chi tiết trong phòng
đều được chăm chút từng chút một. Từ cách bày trí cho tới đồ nội thất bên trong.
Một trong những đặc điểm giúp bạn dễ nhận biết thiết kế phòng ngủ phong cách tân cổ điển với các phong cách khác chính là
hoa văn, họa tiết. Chúng có thể xuất hiện ở tab đầu giường, trên bàn trang điểm, gương hay cánh cửa,...Những chi tiết này đã tạo
nên sự mềm mại cho tổng thể căn phòng.

2. Những thiết kế phòng ngủ phong cách tân cổ điển cực hay và độc đáo

Phòng ngủ tân cổ điển gam màu xám trắng nhẹ nhàng, tinh tế

https://giuonggo.net/thiet-ke-phong-ngu-phong-cach-tan-co-dien-cuc-hay.html

2/4

12:37, 13/10/2022

Thiết kế phòng ngủ phong cách tân cổ điển cực hay

Gam vàng nâu sang trọng, đẳng cấp

Sự kết hợp giữa tone xanh - trắng hiện đại kết hợp với nội thất có hoa văn cổ điển

3. Lưu ý khi thiết kế phòng ngủ phong cách tân cổ điển
Khi lựa chọn phong cách tân cổ điển cho phòng ngủ của mình bạn cần lưu ý những điều sau:

Lựa chọn màu sắc chủ đạo
Màu sắc đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành phong cách tân cổ điển cho phòng ngủ. Như đã nói ở trên, các bạn nên lựa
chọn các gam màu như trắng, nâu, vàng, xanh cổ vịt làm màu chủ đạo.

Khéo léo khi chọn lựa nội thất
Kiểu dáng và chất liệu đồ nội thất sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới tổng thể căn phòng. Bạn nên chọn những món đồ có gam màu hài
hòa với màu chủ đạo, nên chọn cùng tone với nhau. Đặc biệt là đồ nội thất có phong cách cổ điển sẽ phù hợp với phòng ngủ dạng
này.

Không sử dụng quá nhiều nội thất trong phòng
Việc sử dụng quá nhiều nội thất trong phòng ngủ sẽ khiến cho không gian trong phòng nhỏ hẹp hơn rất nhiều. Thậm chí chúng có
thể gây rối mắt và làm mất đi vẻ sang trọng của phong cách này. Những món đồ nội thất cần thiết khi thiết kế phòng ngủ phong
cách tân cổ điển gồm có: giường, tủ quần áo, bàn trang điểm, đèn ngủ, rèm cửa, thảm trải.

Sắp xếp bố cục hợp lý
Cần tính toán kỹ vị trí đặt đồ trong phòng ngủ, nên hạn chế đặt gương lớn. Bạn cần sắp xếp mọi thứ tiện dụng nhưng vẫn đảm bảo
có một không gian trống ở giữa để tạo sự thoáng đãng cho căn phòng.
Phòng ngủ là nơi để bạn được thư giãn, nghỉ ngơi sau những giờ làm việc căng thẳng mệt mỏi. Thiết kế phòng ngủ theo sở thích
sẽ giúp bạn có giấc ngủ ngon mỗi khi trở về nhà. Những thông tin trên đây hy vọng sẽ giúp bạn có thêm ý tưởng cho căn phòng
yêu quý của mình.
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