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Đừng vội nghĩ rằng không gian nhỏ là một hạn chế. Ngược lại, không gian nhỏ sẽ giúp bạn có thể tập trung vào những gì cần thiết

Danh bạ website

nhất. Chỉ cần tận dụng năng khiếu thẩm mĩ và một chút tinh tế trong việc lựa chọn đồ nội thất. Với không gian ngôi nhà nhỏ hẹp,
chúng ta cũng hoàn toàn dễ dàng sở hữu được thiết kế đẹp mắt, hoàn hảo cho riêng mình mà không tốn quá nhiều chi phí.

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

Hôm nay chúng tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những mẫu đồ gỗ nội thất đẹp, sang trọng và dễ dàng tạo được điểm nhấn với không
gian nhỏ hẹp. Có thể trong bài viết này, sẽ có những mẫu nội thất chuẩn “gu” của bạn đấy, đừng bỏ lỡ nhé.

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

1. Mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ xinh:
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

Không phải ngẫu nhiên mà bàn ghế nhỏ phòng khách lại được ưu ái đến vậy. Dòng sản phẩm này chinh phục được khách hàng là

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

nhờ vào những đặc trưng riêng mà các mẫu sofa khác không có:
+ Bàn ghế phòng khách nhỏ xinh giúp gia chủ tiết kiệm diện tích ngôi nhà, tạo nên độ thoáng cho không gian, thích hợp với

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu

những ngôi nhà nhỏ hẹp hiện nay ở các đô thị lớn như Hà Nội, Sài Gòn,…Bạn có thể dễ dàng lựa chọn vị trí đặt trong phòng
khách, không cản trở đến lối đi lại.
+ Vì kích thước nhỏ nên các bà nội trợ, chị em phụ nữ cũng không phải tốn quá nhiều thời gian, công sức trong quá trình dọn
dẹp, dành khoảng thời gian đó để chăm sóc bản thân hoặc gần gũi với các thành viên khác.
+ Hầu hết các nhà cung cấp đều tính giá dựa trên kích thước nên sử dụng ít gỗ thì giá rẻ hơn so với những bộ sofa to. Đây cũng
là một cách để bạn có thể tiết kiệm chi tiêu trong gia đình.

2. Mẫu tủ bếp nhỏ đẹp bằng gỗ tự nhiên
Đối với các gia đình trẻ sống tại các căn hộ nhỏ hẹp. Có diện tích bếp nhỏ thì một bộ tủ bếp đẹp, hiện đại, tiện nghi, có kích thước
vừa phải với giá thành hợp lý là sự lựa chọn số một. Sở hữu những ưu điểm trên, tủ bếp gỗ tự nhiên đang là dòng sản phẩm rất
được ưa chuộng hiện nay.
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Cụ thể, tủ bếp gỗ tự nhiên có những ưu điểm sau:
Có vẻ đẹp mộc mạc với các đường vân đặc trưng của mỗi loại gỗ.
Có khả năng chịu lực cực tốt, chịu nhiệt, chống nước tốt.
Không bị cong vênh.
Có khả năng bám keo, ốc vít tốt.
Độ bám dính sơn phủ tốt nên có nhiều sự lựa chọn về màu sắc.
Giá thành phù hợp với mọi gia đình Việt.

3. Tủ quần áo cho nhà nhỏ với hệ thống cánh trượt/cánh lùa:
Thiết kế tủ quần áo cánh trượt/cánh lùa không làm mất diện tích phòng khi đóng/mở tủ quần áo sẽ là lựa chọn hoàn hảo cho
những căn hộ có diện tích nhỏ. Mỗi lần đóng/mở tủ bạn chỉ cần trượt cánh cửa ngang sang hai bên mà không cần lo lắng sẽ
vướng víu hay va chạm với những đồ nội thất xung quanh phòng.

Tiết kiệm không gian phòng ngủ: tủ cánh trượt không tốn một phần không gian để mở cánh như tủ áo truyền thống. – Thiết kế cấu
tạo tủ bên trong đầy đủ, thông minh. Hơn hết với mặt tủ phẳng bạn có thể tận dụng để trang trí và làm nhiều ứng dụng độc đáo
khác. Đây là mẫu tủ cực kì thích hợp cho những căn phòng có diện tích hạn chế, vừa đảm bảo không gian vừa hiện đại, tinh tế.
Hy vọng với những mẫu đồ gỗ nội thất này, bạn sẽ dễ dàng để thiết kế, trang trí ngôi nhà của mình một cách dễ dàng, hoàn hảo.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài viết của chúng tôi.
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