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Nằm giữa lòng thành phố phồn hoa, những ngôi nhà 1 trệt, 1 lầu được xây dựng kiên cố. Và đây cũng là xu
hướng nhà ở hot nhất mà các cặp vợ chồng trẻ thường xuyên chọn lựa. Tuy nhiên nhà đẹp cần phải có nội thất
đẹp. Sau đây là thiết kế nội thất đẹp dành riêng cho loại hình nhà này! Xem ngay nếu bạn cũng đang quan tâm
nhé !

1. Thiết kế nội thất đẹp cho phòng khách
Đất chật, nhà đông, loại hình nhà 1 trệt, 1 lầu thường sẽ bị giới hạn về diện tích. Điều này đồng nghĩa với việc
phòng khách sẽ không được rộng rãi. Vì thế gia chủ cần ưu tiên những mẫu nội thất thông minh có thể đóng mở.
Hoặc bạn có thể sử dụng các bộ bàn ghế, sofa nhỏ để tối ưu không gian.
Về màu sắc, chúng ta chỉ nên quan tâm đến các gam màu sáng, trung tính. Đây là các gam màu hoàn hảo cho 1
phòng khách bị hạn chế về diện tích. Ngoài ra, đừng quên tận dụng ánh sáng của cửa chính, ban công hoặc cửa
sổ để căn phòng nhận được ánh sáng tốt nhất nhé!

Danh bạ website

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?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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Nội thất phòng khách gỗ kết hợp với sofa đơn sắc nhẹ nhàng, hiện đại

2. Thiết kế nội thất đẹp cho căn bếp
1 thiết kế tủ gỗ gọn gàng, ngăn nắp chắc chắn sẽ tạo cảm hứng tốt cho các mẹ nội trợ. Và đây cũng là thiết kế
được yêu thích nhất cho dạng nhà 1 trệt 1 lầu. Với thiết kế này, gia chủ sẽ ưu tiên bộ nội thất nhỏ, có khả năng
đóng mở linh hoạt. Ngoài ra, bạn cũng nên bố trí bàn ghế dạng tròn từ 4-6 thành viên để không gian được tối ưu
nhất.
Lưu ý rằng, thiết kế nội thất bếp nên đi theo xu hướng hiện đại và tối giản. Bạn tránh sử dụng các món đồ cồng
kềnh hoặc có nhiều chi tiết rườm rà. Bởi nó không hề phù hợp với loại hình nhà 1 trệt 1 lầu. Hơn nữa nó còn
khiến cho không gian bị ngợp.

https://giuonggo.net/thiet-ke-noi-that-dp-cho-nha-1-tret-1-lau.html

1/3

12:39, 13/10/2022

Thiết kế nội thất đẹp dành riêng cho nhà 1 trệt, 1 lầu

Tone ghi xám trung tính giúp căn bếp trở nên cuốn hút và tinh tế

3. Thiết kế nội thất đẹp dành cho phòng ngủ
Đối với phòng ngủ, các bạn nên ưu tiên chọn lựa giường ngủ từ gỗ. Và tinh tế nhất sẽ là những thiết kế giường
ngủ gỗ âm tường với gam màu be, trung tính nhẹ nhàng. Ở phòng ngủ này, chúng ta nên hạn chế bố trí quá nhiều
nội thất trong 1 không gian. Các bạn có thể tối ưu bằng 1 số đồ nội thất như: giường ngủ, tủ đồ, bàn trang điểm.
Đây là những món đồ nội thất cơ bản nhưng cũng là món đồ nội thất quan trọng nhất. Nó sẽ giúp không gian
phòng ngủ không bị bí bách, ngược lại vẫn đầy đủ và vừa vặn.

Nội thất phòng ngủ đẹp, màu sắc tương đồng tạo nên không gian đầy sự ấm cúng
Với những chia sẻ về thiết kế nội thất đẹp cho nhà 1 trệt, 1 lầu trên đây, giuonggo.net tin rằng, quý gia chủ sẽ
sớm có được 1 không gian sống hoàn hảo, ưng ý. Nếu bạn đang có nhu cầu lắp đặt, sắm sửa giường gỗ chất
lượng với giá thành phải chăng thì hãy liên hệ ngay giuonggo.net nhé! Chúng tôi chắc chắn sẽ không khiến quý
gia chủ thất vọng.
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