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Đã có không ít những câu chuyện về phong cách nội thất đồ gỗ độc đáo của các dân chơi thứ thiệt miền Tây. Bàn về vấn đề này,

Danh bạ website

chúng ta có thể nghĩ đến ngay nhà cổ Bình Thủy trăm tuổi. Tại đây có rất nhiều siêu phẩm nội thất độc đáo. Nó thể hiện nét đặc
trưng riêng trong phong cách chơi đồ gỗ của người dân khu vực này.

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

Gỗ tự nhiên cao cấp làm đồ nội thất
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Người miền Tây đề cao điều gì trong phong cách nội thất của mình?
1. Phong cách nội thất mang nét đặc trưng từ văn hóa vùng miền
Miền Tây in đậm trong tâm trí chúng ta thông qua hình ảnh của sông ngòi, kênh rạch chằng chịt. Đây là một trong những nét đặc
trưng riêng biệt mà không phải vùng miền nào cũng có. Điều này được họ gìn giữ và trân trọng thông qua những tác phẩm nội
thất. Trên các món đồ gỗ thường thể hiện hình ảnh, văn hóa hoặc nét đẹp đặc biệt của vùng miền. Tuy nhiên, không phải tất cả
sản phẩm nào cũng vậy. Một vài món đồ nội thất khác sẽ được thiết kế theo phong cách riêng biệt để không bị nhàm chán và lẫn
lộn.
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Văn hóa vùng miền thể hiện rõ ràng trên sản phẩm

2. Ưu tiên sử dụng gỗ nguyên khối nhiều tuổi
Đã gọi là dân chơi đồ gỗ thứ thiệt thì việc sử dụng nội thất chắc chắn phải không tầm thường. Và đúng như vậy. Nhiều đại gia,
người sành chơi thường sẽ ưu tiên những sản phẩm được chế tác từ gỗ nguyên khối. Chúng không hề được lắp ghép, kết nối từ
nhiều mảnh gỗ khác nhau mà phải hoàn toàn là 1 thanh gỗ độc lập. Nhưng để có được điều này thì các cây gỗ nhất định phải đạt
được tuổi thọ cho phép từ hàng chục, thậm chí là hàng trăm năm trở lên. Lúc này đường kính gỗ sẽ to, vân gỗ sẽ cho được
đường nét sắc lẹm và đẹp mắt.

Gỗ nguyên khối với đường vân sắc sảo

Khi chế tác nội thất từ các tấm gỗ này, chắc chắn chúng ta sẽ phải thốt lên sự kinh ngạc. Nó không chỉ hoàn hảo về cái nhìn đầu
tiên mà còn cho cảm nhận tuyệt vời khi sử dụng. Và đó chính là sự khác biệt trong phong cách nội thất của người sành đồ gỗ miền
Tây.

3. Đồ gỗ luôn có sự đắt đỏ
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Quả thực, để có thể trở thành dân chơi đồ gỗ thứ thiệt thì bạn nhất định phải là người có tiền. Bởi lẽ, các sản phẩm đồ gỗ cao cấp
thường có giá thành rất đắt đỏ. Thậm chí, nhiều món đồ cổ quý hiếm còn rất khó để mua được. Và ấn tượng tiếp theo mà chúng ta
có thể thấy ở phong cách nội thất của người sành đồ gỗ miền Tây đó chính là sự đắt giá. Tuy nhiên, đồ nội thất đắt giá thường
mang đến những giá trị riêng biệt. Và nó hoàn toàn xứng đáng bởi:

●

Các sản phẩm đồ gỗ được hoàn thiện công phu, tỉ mỉ thủ công bởi nhiều chuyên gia, thợ mộc tài năng

●

Chất liệu gỗ sử dụng thường là gỗ nhập khẩu cao cấp hoặc các loại gỗ quý hiếm

●

Gỗ cho mùi thơm đặc trưng, có khả năng chống mối mọt nhờ vào tinh dầu và nhựa tự nhiên

●

Đồ gỗ nội thất được hoàn thiện từ gỗ nguyên khối với tuổi thọ cao

●

Các sản phẩm có tính độc quyền với thiết kế công phu.

Đồ nội thất có thiết kế độc đáo

Trên đây là chia sẻ về phong cách nội thất của dân sành đồ gỗ thứ thiệt miền Tây. Qua đây, chắc hẳn các bạn đã nhận thấy những
nét đặc trưng trong phong cách sử dụng nội thất cũng như đặc điểm của các món đồ gỗ cao cấp. Nếu quan tâm đến nội thất từ gỗ,
các bạn có thể dựa vào đây để tìm kiếm những sản phẩm phù hợp cho không gian sống của mình.
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