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Chọn nội thất cho căn hộ mới chưa bao giờ là dễ dàng đối với nhiều người. Làm cách nào để có thể chọn được đồ nội thất phù

Danh bạ website

hợp với căn hộ cả về giá lẫn chất lượng. Chúng ta cùng tham khảo một số tiêu chí phù hợp khi chọn nội thất bạn nhé!
SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
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?
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1.

Ghi chi tiết các sản phẩm cần mua

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
Khách sạn phòng giường đơn nên chọn loại
nào đúng chuẩn?

Vài gợi ý cho bạn về các sản phẩm cần mua cho căn hộ mới của mình. Tuy nhiên tùy vào từng diện tích và nhu cầu mà chúng ta
có thể lựa chọn cho phù hợp!
1234567891011121314
Đầu tiên là các thiết bị cho phòng khách nhé!
-

Bộ bàn ghế tiếp khách

-

Gối trang trí

-

Kệ, tủ ti vi

-

Thảm phòng khách

-

Tranh, ảnh

-

Đèn trang trí

Tiếp đến là các thiết bị cho bếp và phòng ăn!
-

Bàn ghế ăn

-

Tủ bếp

-

Kệ chén

-

Bàn quầy bar

-

Bồn rửa chén

-

Dụng cụ ăn uống

-

Thùng rác
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Vì ở căn hộ hầu hết là bếp và phòng ăn gắn liền với nhau! Nếu có vách ngăn thì đó là một bàn nhỏ như quầy bar. Này thì tùy theo
yêu cầu của bạn mà lựa chọn cho phù hợp nhé!
Tiếp theo là thiết bị phòng ngủ
-

Giường ngủ

-

Nệm

-

Chăn drap

-

Tủ đầu giường

-

Tủ quần áo hoặc giá treo

-

Gương hay bàn trang điểm

2.

Nắm rõ kích thước căn hộ

Chúng ta cần đo đạc chuẩn từng kích thước những món nội thất
Việc này thật sự cần thiết, vì nếu không nắm rõ kích thước thì khi mua nội thất sẽ không được như ý. Không gian sống của chúng
ta sẽ bị thu hẹp nhiều. Căn hộ của bạn trông sẽ hợp lý và thông thoáng hơn. Không chỉ nắm rõ kích thước căn hộ mà chúng ta cần
đo đạc chuẩn từng kích thước những món nội thất. Việc này hết sức cần thiết cho không gian sống của bạn.

3.

Màu sắc nội thất phải hài hòa

Việc chọn màu sắc cho nội thất phải hài hòa, việc này đòi hỏi về mặt thẩm mỹ. Không chỉ hài hòa về màu sắc mà còn hài hòa về
kích thước và cả chất lượng sản phẩm. Hãy tham khảo ở các cửa hàng nội thất bạn sẽ thấy được độ hài hòa của chúng một cách
rõ nhất.
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Màu sắc nội thất phải hài hòa

Tham khảo và chuẩn bị kỹ bạn có thể lựa chọn những nội thất chuẩn và phù hợp nhất cho căn hộ của mình. Tuy nhiên bạn cũng
cần phải lưu ý vài vấn đề sau:
-

Không gian căn hộ: bạn đừng mải mê lựa chọn những nội thất yêu thích mà quên yếu tố về không gian. Không gian căn hộ

phải được thiết kế tối ưu nhất có thể. Tránh trường hợp chật chội, bí bách dễ tạo cảm giác khó chịu khi ở nhà!
-

Nội thất phải mang tính tiện dụng: có một số nội thất theo xu hướng hiện đại nhưng thiếu tính tiện dụng hoặc không phù hợp

với sinh hoạt gia đình mình. Nên cân nhắc kỹ trước khi mua.
-

Đảm bảo yếu tố phong thủy: đây là vấn đề quan trọng cho nơi ở. Phong thủy giúp căn hộ của bạn trông đẹp hơn, hài hòa hơn,

giúp tinh thần thoải mái hơn, thịnh vượng hơn.
Hãy là người thông thái trong việc lựa chọn nội thất cho căn hộ mới của mình bạn nhé! Chúc bạn chọn được nội thất tốt, giá phải
chăng và có một căn hộ hoàn hảo nhất!
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