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Đối với chung cư hoặc những ngôi nhà có diện tích nhỏ, việc thiết kế phòng khách liền nhà bếp là điều rất quan trọng. Bố cục này

Danh bạ website

sẽ giúp cho không gian được ăn khớp, hài hòa và tiết kiệm diện tích. Nếu bạn đang băn khoăn không biết chọn lựa thiết kế như
thế nào thì hãy theo dõi ngay thông tin sau. Chúng tôi sẽ chỉ ra những ý tưởng biến hóa không gian liền kề hoàn hảo giữa phòng
khách và căn bếp.

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

Phòng khách nối liền căn bếp cho nhà phố nhỏ

1. Luôn đồng bộ hóa nội thất giữa 2 không gian

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?

Thiết kế phòng khách liền nhà bếp được hiểu là thiết kế không có rào cản. Bếp và phòng khách sẽ được thông suốt với nhau mà
không bị phân chia qua một vách ngăn nào cả. Đây là một ứng dụng không mới nhưng nó lại được rất nhiều gia đình Việt áp dụng.
Đặc biệt là nhà ống, chung cư, nhà cấp 4 nhỏ hẹp.
Cũng chính vì sự liền kề giữa 2 khu vực như thế này mà việc lựa chọn nội thất trở nên quan trọng hơn cả. Và để biến hóa không

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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gian sống trở nên hiện đại hơn thì các bạn nhất định phải hướng đến các đồ nội thất cùng màu, cùng kiểu dáng. Hãy ưu tiên
những mẫu mã nhẹ nhàng, đơn giản để không gian không bị gò bó. Nếu diện tích căn nhà của bạn vẫn quá chật hẹp thì các bạn
cũng có thể nghĩ đến việc sử dụng nội thất thông minh. Đây là những món đồ có thể gập hoặc thay đổi kích thước dễ dàng.
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Nội thất đồng màu, đồng mẫu

2. Tận dụng ánh sáng của ban công, cửa sổ
Nếu đã quyết định thiết kế phòng khách liền nhà bếp thì các bạn nên tận dụng ánh sáng của ban công, cửa sổ. Như vậy căn
phòng của bạn sẽ trông thu hút và có năng lượng hơn. Tránh để khu vực này bị tối tăm bởi trong phong thủy, điều này sẽ dẫn đến
những rủi ro, hệ lụy khó lường.
Ở đây, đối với chung cư thì ban công sẽ được lắp đặt cửa kính. Bạn nên sắp xếp phòng khách ngay gần ban công. Sau đó đối
diện vào bên trong sẽ là căn bếp. Khi nấu nướng, sinh hoạt, bạn hãy mở cửa ban công ra để đón ánh sáng tự nhiên. Nó sẽ giúp
cho cuộc sống thêm thoải mái và thư giãn đó. Còn đối với nhà mặt đất, bạn hãy tận dụng cửa sổ để ánh sáng, gió tự nhiên có thể
lùa vào.

Tận dụng ánh sáng từ cửa
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3. Trang trí khu vực phòng khách và bếp khác nhau
Nếu đã sử dụng nội thất giống nhau thì việc trang trí giữa 2 khu vực này có thể cách điệu một chút Như vậy chúng ta sẽ thấy được
sự phân chia bố cục rõ ràng. Tuy nhiên vẫn giữ được phong cách thiết kế phòng khách liền nhà bếp hiện đại.
Đối với vấn đề này, các bạn có thể sử dụng tranh ảnh, giấy dán tường để trang trí cho không gian phòng khách. Khu vực này sẽ
cần đến sự sang trọng và tinh tế. Ngoài ra, hãy đặt lọ hoa, cây cảnh và đèn chùm trần nhà để không gian được bừng sáng.
Đối với căn bếp, các bạn nên sử dụng các loại giấy dán chống thấm, chống bẩn có hình ảnh hoa tươi, trái cây để tăng thêm phần
đẹp mắt và đúng nghĩa. Chỉ đơn giản như vậy thôi là chúng ta đã phân chia được bố cục cho 2 khu vực này.

Ý tưởng decor siêu đẹp cho bếp và phòng khách

Như vậy, thiết kế phòng khách liền nhà bếp giờ đây đã không còn là khó khăn. Với những ý tưởng trên chúng tôi tin bạn sẽ biến
hóa không gian sống của mình trở nên tiện nghi, hiện đại nhất.
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