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Setup sảnh khách sạn là một phần không thể thiếu trong thiết kế khách sạn hiện nay. Bởi phần sảnh là phần nhìn thấy đầu tiên khi

Danh bạ website

khách hàng bước chân vào khách sạn. Chúng được ví như bộ mặt của khách sạn đó. Setup sảnh khách sạn đẹp, sang chảnh giúp
gây ấn tượng tốt với khách hàng ngay từ lần tới đầu tiên. Vậy setup sảnh khách sạn cho khách sạn 3-5 sao cần lưu ý gì?

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

1. Nguyên tắc thiết kế sảnh khách sạn 3-5 sao
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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Lựa chọn màu sắc phù hợp
Màu sắc là yếu tố vô cùng quan trọng trong thiết kế sảnh khách sạn. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới cảm xúc của khách hàng, ấn
tượng ban đầu cũng như khả năng nhận diện thương hiệu của khách sạn.
Ngoài ra, màu sắc còn thể hiện được sự sang trọng, đẳng cấp của các khách sạn 3-5 sao hiện nay.
Setup không gian cho khách sạn 3-5 sao thì các tone màu như: trắng, vàng, đen luôn được ưu tiên bởi chúng mang đến cảm giác
sang trọng, tinh tế. Rất thích hợp với đẳng cấp của các khách sạn 3-5 sao hiện nay.

Chú trọng tới ánh sáng
Cũng giống như lựa chọn màu sắc chủ đạo thì ánh sáng cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc setup khách sạn. Nên kết
hợp giữa ánh sáng tự nhiên và ánh sáng nhân tạo sẽ mang đến cảm giác hài hòa khi bước chân vào. Ngoài ra, cần lựa chọn màu
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sắc của đèn phù hợp với không gian tổng quát của khu vực sảnh. Thông thường là sự kết hợp giữa ánh sáng trắng và vàng sẽ
mang đến cảm giác ấm cúng nhưng vẫn đảm bảo độ sáng và rõ nét cho khu vực này.

Thiết kế quầy lễ tân độc đáo
Quầy lễ tân được ví như trung tâm của phần sảnh khách sạn. Chính vì thế khu vực này cần được thiết kế tỉ mỉ. Đặc biệt, trong
những khách sạn 3-5 sao thì thiết kế phòng lễ tân độc đáo và đẹp mắt sẽ giúp để lại ấn tượng cho khách hàng.
Hiện nay, ngoài các mẫu quầy lễ tân truyền thống như chữ U hay chữ L thì bạn có thể lựa chọn kiểu dáng độc đáo hơn. Như chữ
C, hình lưỡi liềm hoặc cách điệu với những kiểu dáng khác.

2. Một số mẫu setup sảnh khách sạn sang chảnh cho khách sạn 3-5 sao

Sảnh khách sạn được thiết kế với tone vàng, trắng, đen vô cùng sang trọng. Xứng tầm đẳng cấp khách sạn 5 sao
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Với cách thiết kế độc đáo, phóng khoáng, sảnh khách sạn dạng này mang đến cảm giác sang trọng nhưng vẫn vô cùng mới mẻ,
hiện đại.

Đây là mẫu sảnh khách sạn có thiết kế hoa văn mang tính nghệ thuật cao. Phần quầy lễ tân được thiết kế bên tay trái, chính diện
được thiết kế không gian ngồi

Setup mẫu sảnh khách sạn đơn giản, thanh lịch và sang trọng với quầy lễ tân đặt ở trung tâm, bàn ghế sử dụng là sofa dáng đứng
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Sử dụng màu trắng làm chủ đạo kết hợp cùng ánh sáng vàng, mang đến không gian sang trọng, thanh lịch cho khu vực sảnh
khách sạn 3-5 sao
Trên đây là những mẫu setup sảnh khách sạn sang chảnh cho khách sạn 3-5 hot nhất hiện nay. Hy vọng sẽ là những gợi ý tuyệt
vời dành cho các thiết kế sảnh khách sạn của bạn.
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