Các mẫu tủ bếp được ưa chuộng nhất hiện nay
Tủ bếp là vật dụng không thể thiếu trong không gian phòng bếp, tủ bếp tạo sự sang trọng và ấm
cũng cho phòng bếp. Với công nghệ sản xuất hiện đại các loại tủ bếp hiện nay với nhiều kiểu
dáng cũng như màu sắc khác nhau. Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các mẫu tủ bếp
với kiểu dáng màu sắc mới lạ tạo không gian thú vị cho căn bếp. Với nhiều gam màu độc đáo tạo
thành những giai điệu nhịp nhàng, trầm bổng khác nhau.
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Tủ bếp gỗ sồi

1, Tủ bếp gam màu trắng.
Hiện nay các loại tủ bếp màu trắng là sản phẩm ít được lựa chọn trong các hộ gia đình vì cần có
nhiều thời gian lai chùi và vệ sinh nếu không tủ bếp màu trắng sẽ chuyển sang màu ngả vàng.
Nhưng bên cạnh đó tủ bếp trắng với thiết kế sang trọng với độ bóng và đặc biệt các chi tiết , góc
cạnh được thiết kế tỉ mỉ tạo nên những đường cong mềm mại. Tủ bếp ga màu trắng sẽ trở nên
lung linh nếu được kết hợp với gam màu tối. Với màu trắng tự nhiên tạo cho không gian phòng
bếp trở nên sáng tạo sự tinh tế và hiện đại cho phòng bếp.
2, Tủ bếp gam màu tươi sáng.
Các thiết kế tủ bếp với các gam màu tươi sáng được rất nhiều khách hàng lựa chọn, nổi bật nhất
là gam màu lục nhạt được khá nhiều người yêu thích. Tủ bếp tươi sáng là sự kết hợp giữa vẻ đẹp
hiện đại và cổ điển tạo cho căn phòng bếp sự sang trọng. Khi lựa chọn tủ bếp với gam màu tươi
sáng hòa lẫn với các vật dụng cũng như các thiết bị trong căn bếp tạo nên nét độc đáo và mới lạ
cho không gian phòng bếp.
3, Tủ bếp gam màu vàng.
Tủ bếp với màu vàng tạo nên nét tinh tế và dịu dàng cho căn bếp , tạo cảm giác thoải mái và dễ
chịu cho người sử dụng. Bên cạnh đó vẫn cảm thấy không gian tươi vui, tràn ngập sức sống với
gam màu nổi bật. Khi thiết kế tủ bếp gam màu vàng cũng tạo cho không gian phòng bếp trở nên
rộng rãi và tinh tế hơn.
4, Tủ bếp gam màu đỏ.
Màu đỏ là màu thể hiện sự sôi động, nhiệt huyết đây là xu hướng lựa chọn của nhiều hộ gia đình
trong năm 2015. Không gian phòng bếp được bao trùm bởi sắc màu với tông màu tươi vui mang
nét cá tính và riêng biệt cho các gia đình. Tuy nhiên khi thiết kế tủ bếp đỏ cần phải phù hợp với
tính cách của từng gia đình.
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Hiện nay trên thị trường có công ty trang trí thiết kế nội thất Minh Khôi đang đi đầu trong việc
thiết kế nội thất. Các bạn có thể liên hệ với công ty để được tư vấn về cách thiết kế tủ bếp và lựa
chọn được sản phẩm phù hợp với không gian gia đình bạn.

