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Không gian phòng ngủ đóng vai trò quan trọng đối với giấc ngủ của trẻ. Với một không gian rộng thoáng và đúng sở thích sẽ giúp

Danh bạ website

bé ngủ ngon và sâu giấc hơn. Chính vì thế mà thiết kế phòng ngủ cho bé được các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm. Dưới đây
là một số thiết kế không gian nội thất phòng ngủ cá tính dành cho bé trai để bạn tham khảo.

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
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?

1. Nguyên tắc trong thiết kế nội thất phòng ngủ cho bé trai

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

Đối với thiết kế phòng ngủ cho trẻ em, cần tuân thủ một số nguyên tắc dưới đây để đảm bảo an toàn và thẩm mỹ cho căn phòng.
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Phòng ngủ đẹp nhưng cần đảm bảo an toàn
Không giống với thiết kế phòng ngủ cho người lớn. Phòng ngủ cho bé ngoài hình thức đẹp thì yếu tố an toàn là rất quan trọng. Nội
thất lựa chọn nên tránh có các cạnh sắc nhọn. Chất liệu sử dụng nên chọn là chất liệu gỗ hoặc nhựa an toàn cho sức khỏe của
trẻ. Kích thước những món đồ sử dụng trong thiết kế phòng ngủ của bé cũng cần phù hợp với độ tuổi. Nếu trang trí tường trong
phòng ngủ cho bé trai thì nên vẽ tường, thay vì treo những bức tranh ảnh hoặc gương to nặng.

Phòng ngủ bé trai có màu sắc phù hợp
Các màu sắc khi thiết kế không gian phòng ngủ của bé trai mà bạn có thể sử dụng là xanh, trắng, xám nhạt,...Những gam màu
trung tính này sẽ khiến bé thích thú. Màu sắc trong phòng cũng cần phải hài hòa với đồ nội thất bên trong. Không nên chọn những
gam màu quá rực rỡ khiến bé chói mắt khi nhìn.

https://giuonggo.net/thiet-ke-khong-gian-noi-that-phong-ngu-ca-tinh-danh-cho-be-trai.html

1/5

12:39, 13/10/2022

Thiết kế không gian nội thất phòng ngủ cá tính dành cho bé trai

Không gian trong phòng ngủ bé trai cần có đủ ánh sáng
Nếu phòng có cửa sổ thì nên tận dụng ánh sáng thiên nhiên. Ngoài ra, có thể sử dụng ánh sáng từ đèn điện. Lựa chọn đèn có ánh
sáng an toàn với mắt của trẻ sẽ giúp trẻ không cảm thấy khó chịu.

Trang trí phòng cho bé trai phù hợp với độ tuổi
Tùy thuộc vào độ tuổi của trẻ mà những hình thù trang trí hoặc đồ nội thất trong phòng có thể khác nhau. Cha mẹ có thể tham
khảo ý kiến của trẻ để trang trí không gian phòng ngủ cho bé trai đúng sở thích.

2. Một số thiết kế không gian nội thất phòng ngủ cá tính dành cho bé trai
Phòng ngủ cá tính dành cho bé trai giúp các bé thể hiện được sự nam tính và nét riêng của mình. Đặc biệt một căn phòng thể hiện
được đúng cá tính và sở thích sẽ giúp bé thích thú hơn rất nhiều. Dưới đây là một số thiết kế phòng ngủ bé trai cá tính được yêu
thích nhất.
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Phòng ngủ bé trai được thiết kế độc đáo, bé sẽ có cảm giác như đang giữa lạc giữa thiên hà khi đặt chân vào phòng

Với gam màu chủ đạo là trắng, xám đơn giản nhưng vẫn thể hiện được cá tính của trẻ, thích hợp với bé trai trên 10 tuổi
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Phòng ngủ cá tính dành cho bé trai với nhân vật hoạt hình yêu thích

Thiết kế không gian phòng ngủ dành cho những bé trai yêu thích bóng đá
Một không gian phòng ngủ với các nội thất được lựa chọn tỉ mỉ sẽ mang đến cho bé một không gian nghỉ ngơi, học tập lý tưởng.
Nếu bạn đang băn khoăn chưa biết lựa chọn thiết kế không gian nội thất phòng ngủ cá tính cho bé trai nhà mình sao cho đẹp, thì
có thể tham khảo những gợi ý phía trên nhé!
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