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Làm sao để setup nội thất hoàn hảo cho ngôi nhà nhiều thế hệ? Có cách nào để bố trí nội thất hợp từng lứa tuổi
nhưng không gian vẫn có được đồng bộ và hài hòa? Mọi biến cố tưởng chừng như không có giải pháp nào. Thế
nhưng đừng lo. Giuonggo.net sẽ giúp bạn setup full nội thất cho nhà 1 phòng khách, 3 phòng ngủ, đảm bảo đẹp
và hài hòa nhất.

1. Setup nội thất phòng khách
Phòng khách là khu vực được chia diện tích rộng nhất trong ngôi nhà. Hiện nay, nhiều gia đình thường chọn lựa
tích hợp phòng khách và khu vực nấu ăn trong 1 không gian. Như vậy vừa tối ưu, vừa tạo ra được sự ấm cúng và
tiện lợi.
Đối với phòng khách, quý gia chủ có thể chọn lựa mẫu ghế dài đơn giản cùng 1 chiếc bàn gỗ độc đáo. Chúng
được xếp theo hình chữ L khá đặc trưng. Kết hợp với đó là sự trang trí tuyệt đẹp của phần tường phía sau. Phần
tường này tạo ra điểm nhấn cuốn hút cho cả không gian phòng khách. Tuy nhiên, các bạn vẫn nên nhớ rằng, mọi
họa tiết, vật dụng trang trí cần có sự đồng bộ với thiết kế chung của đồ nội thất.
Bên cạnh phòng khách là khu vực căn bếp. Ở đây, quý gia chủ cũng nên ưu tiên chọn lựa nội thất bếp theo cùng
tông màu với nội thất phòng khách. Các gam màu càng trầm sẽ càng ấm cúng và sang trọng. Ngược lại các gam
màu càng sáng thì sẽ càng trẻ trung và tinh tế. Và đối với gia đình nhiều thế hệ, các bạn nên ưu tiên bàn gỗ dài 6
ghế. Kết hợp thêm là kệ để rượu và kệ bếp.
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2. Bố trí nội thất cho phòng ngủ của ông bà
Phòng ngủ của người lớn tuổi thường sẽ có nhiều yêu cầu khắt khe về việc bố trí nội thất. Ở đây, các bạn nên
tính toán thật kỹ lưỡng để sắp xếp các món đồ nội thất sao cho phù hợp. Đặc biệt, chúng phải mang đến sự tiện
lợi. Để giải quyết vấn đề này, các bạn nên ưu tiên đặt giường ngủ ở giữa. 2 bên góc sẽ là đèn ngủ. Phía đối diện
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giường sẽ là kệ ti vi. Ở gần cửa sổ sẽ là bàn trà nhỏ cùng với kệ sách.

3. Setup nội thất cho phòng ngủ của vợ chồng trẻ
Phòng ngủ của các cặp đôi thường hướng đến phong cách nhẹ nhàng, tinh tế. Vì thế bạn hãy ưu tiên chọn lựa
các mẫu nội thất gỗ có gam màu sáng, mới mẻ. Trong phòng, chúng ta cần có đầy đủ các sản phẩm cơ bản như
kệ tivi, giường, bàn trang điểm, kệ đầu giường và tủ quần áo.

4. Setup nội thất cho phòng ngủ của các bé
Phòng ngủ của bé gái với tone màu hồng đặc trưng. Tại đây, các bạn nên tiết chế nội thất và sử dụng vừa phải để
bé hoạt động được thoải mái nhất. Bên cạnh đó, hãy bố trí giường ngủ sát mép tường để bé không bị trườn ra
ngoài trong quá trình ngủ. Ngoài ra, các bố mẹ đừng quên sắm sửa thêm kệ để đồ, bàn ghế nhỏ để bé được vui
chơi thỏa thích nhé!
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Trên đây là gợi ý setup nội thất cho nhà 1 phòng khách, 3 phòng ngủ. Các bạn có thể tham khảo những thông tin
trên để áp dụng trực tiếp vào ngôi nhà thân yêu của mình. Nếu còn khó khăn, khúc mắc thì hãy liên hệ ngay
giuonggo.net để được giải đáp chi tiết nhé!
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