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Dân sành đồ gỗ luôn nổi tiếng với việc sở hữu những bộ bàn ghế phòng khách khủng siêu đẹp. Họ có nguyên bộ sưu tập đồ gỗ

Danh bạ website

nội thất độc đáo với những thiết kế lạ mắt. Cùng chiêm ngưỡng những tác phẩm quý giá này ở thông tin dưới đây nhé!

1. Bộ bàn ghế phòng khách siêu khủng phong cách Vua- Chúa xưa
Nội thất đồ gỗ luôn được biết đến với sự biến tấu đa dạng nhiều thể loại. Trong đó không thể không kể đến phong cách thiết kế
theo kiểu dáng vua, chúa xưa. Ngày nay, chúng được lấy cảm hứng từ những tác phẩm nội thất kinh điển mà chỉ những gia đình

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

quyền quý xưa mới có để sử dụng.
Điểm nhấn chính của bộ bàn ghế này đó chính là những đường vân chạm trổ công phu. Nó khắc họa Long- Quy- Phụng biểu

Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ

trưng cho hình ảnh cao sang, quý tộc. Ngoài sự kỳ công trên từng đường nét, bộ nội thất phong cách này còn được thực hiện trên
những loại gỗ vô cùng tốt như: gỗ Gụ mật, gỗ Lim, gỗ Hương, gỗ Xà Cừ… Phần mặt đá sẽ được chọn lọc từ những loại đá quý,
đẹp, ánh lên được màu sắc đặc trưng.
Bên cạnh đó, những bộ bàn ghế phòng khách siêu khủng này còn được đặt với những cái tên rất “sang” như: Ngũ sơn khảm ốc,
bàn ghế Tần Thủy Hoàng, Trường kỷ khảm…

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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Bàn ghế khắc họa Rồng- Phượng
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Bộ bàn ghế đặc trưng phong cách cổ xưa

2. Bộ bàn ghế phòng khách siêu khủng từ gỗ nguyên khối
Mang trọn thiên nhiên vào không gian sống bằng cách sử dụng nội thất gỗ nguyên khối, bạn đã biết chưa? Đây là một trong những
thú vui của dân sành đồ gỗ. Họ không sử dụng bàn ghế đã qua đục khắc, chạm trổ mà sử dụng khối gỗ nguyên bản. Khi đó, chúng
ta sẽ thấy được trọn vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ và chân chất nhất. Bên cạnh đó, bàn ghế từ gỗ nguyên khối thường cho tuổi thọ
gấp đôi, gấp 3 so với những bộ bàn ghế thông thường. Vì thế, nó mang những ý nghĩa đặc biệt cùng giá trị đắt đỏ mà chỉ có đại
gia, người sành chơi mới có thể đủ khả năng để trải nghiệm.
Để có thể có được các bộ bàn ghế này không đơn giản. Bởi lẽ, chỉ những cây gỗ to, lâu năm, có đường kính khủng thì mới có thể
được khai thác để làm mặt bàn.

Bàn ghế gỗ nguyên khối đặc biệt

3. Bộ bàn ghế phòng khách siêu khủng với thiết kế độc- lạ
Với bộ óc sáng tạo cùng khả năng thiên biến vạn hóa khôn lường, nhiều thợ mộc đã tạo ra những tác phẩm nội thất có sức ảnh
hưởng rất lớn. Trong đó không thể không kể đến bộ bàn ghế siêu khủng với thiết kế độc lạ.
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Chúng được lấy cảm hứng từ hình ảnh những cây đại thụ, tứ linh vật hoặc những con voi to khỏe. Quá trình để tạo nên những
siêu phẩm này khá lâu. Bởi nó được thực hiện rất kỳ công và chi tiết. Từ việc chọn lựa loại gỗ, khắc họa hình ảnh đến việc phun
sơn, tạo màu đều được nghiên cứu rất kỹ lưỡng. Do vậy, chúng được bán với mức giá từ vài chục triệu đến vài tỷ đồng.

Bàn ghế mang thiết kế độc, lạ
Tựu chung lại, 1 bộ bàn ghế phòng khách khủng thường mang những ý nghĩa riêng biệt cùng nét đẹp độc đáo không hề lẫn lộn.
Nếu bạn đang có ý định trải nghiệm những siêu phẩm kinh điển này thì có thể tham khảo những mẫu mã tương tự như trên.
Chúng chắc chắn sẽ không bao giờ khiến bạn thất vọng về vẻ đẹp cũng như chất lượng.
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