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1. Lên danh sách những đồ nội thất mà bạn sẽ đặt ở trong phòng ngủ:
Phải có một sự chuẩn bị trước thì mới có một căn phòng ngủ đẹp, đây chính là bước cực kì quan trọng. Để làm được bước này,
trước tiên bạn phải tính toán xem với diện tích phòng ngủ của mình thì để được bao nhiêu đồ nội thất. Chấm điểm trên thang 10
về độ cần thiết, từ đó dễ dàng tối ưu được không gian cho phòng ngủ.

Danh sách những đồ nội thất mà một căn phòng ngủ nên có, cho bạn dễ dàng tham khảo:

Giường ngủ
Tất nhiên, giường ngủ đóng vai trò vô cùng quan trọng trong không gian phòng ngủ của bạn. Nội thất này không chỉ đem đến cho
bạn giấc ngủ thoải mái mà còn đem đến tính thẩm mỹ cho không gian của bạn. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều mẫu giường
được làm bởi các chất liệu khác nhau như: gỗ óc chó, gỗ sồi hoặc được làm bằng sắt.

Tủ quần áo
Tủ quần áo hiện nay có nhiều họa tiết và mẫu thiết kế khác nhau. Nên bạn có thể lựa chọn phù hợp với gian phòng của mình. Tuy
nhiên, bạn nên lựa chọn sao cho màu sắc hài hòa nhất bạn nhé!

Bàn trang điểm
Một trong những món đồ nội thất không thể thiếu trong gian phòng của phụ nữ chính là bàn trang điểm. Bạn nên chọn mẫu bàn
trang điểm bằng gỗ để gian phòng thêm được tinh tế và hiện đại hơn nhé! Song, nội thất này cũng nên có sự tương xứng và hài
hòa hơn với các vật dụng khác.
Cửa sổ phòng ngủ và rèm cửa
Một trong những tiêu chí mà bạn không thể nào bỏ qua đối với phòng ngủ chính là yếu tố ánh sáng. Phòng ngủ đẹp sẽ có đủ ánh
sáng. Vì vậy, bạn nên thiết kế một cách tỉ mỉ để có thể mang đến không gian thoáng đãng cho cả căn phòng.
Đặc biệt, bạn nên lựa chọn rèm cửa để có thể che bớt đi lượng ánh nắng chứa các tia cực tím mà còn đem đến cho bạn không
gian mát mẻ và tươi mới nhất.

2. Chọn màu sắc cho phòng ngủ của bạn:
Sau khi đã chọn được danh sách đồ nội thất cần thiết, bạn cũng nên suy nghĩ đến màu sắc của phòng ngủ. Có thể nói việc lựa
chọn màu sắc cho căn phòng của bạn là yếu tố mà bạn không nên bỏ qua để quyết định đến phòng ngủ đẹp. Điều này không chỉ
có tác dụng đem đến cho bạn không gian sống ấn tượng mà còn mang tính thẩm mỹ không hề nhỏ.

Trong không gian phòng ngủ, bạn nên ưu tiên và lựa chọn những gam màu ấm, sáng để có giấc ngủ ngon hơn. Hơn nữa, tùy theo
sở thích của bạn mà bạn có thể lên ý tưởng độc đáo hơn cho gian phòng của mình.
Việc chọn ga trải giường, hay màu sắc rèm cửa phải đồng nhất với màu sơn của phòng ngủ. Bạn cũng lưu ý tránh để phòng ngủ
quá lòe loẹt, chói, tạo cảm giác ngột ngạt cho căn phòng.
Hy vọng với thông tin mà giuonggo.net chia sẻ ở đây, bạn đã có thêm những kiến thức trong việc bài trí, thiết kế setup phòng ngủ
đơn giản và hiệu quả nhất nhé. Chúc các bạn may mắn.
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