Bếp là khu vực mà những người phụ nữ trong gia đình hoạt động nhiều nhất. Bởi vậy một
căn phòng bếp với màu sắc hài hòa, đầy đủ tiện nghi sẽ giúp cho những người nội trọ
cảm thấy thoải mái, dễ chịu và chế biến ra những món ăn ngon nhất. Nói về vấn đề màu
sắc hài hòa thì việc lựa chọn những sản phẩm tủ bếp phù hợp với màu sắc của khu vực là
điều cực kỳ quan trọng.
1. Lưu ý đến không gian của khu vực bếp
Không gian bếp luôn cần được lưu ý hàng đầu trước khi bạn đưa ra những quyết định lựa
chon sản phẩm tủ bếp. Tùy theo diện tích của căn phòng để lựa chọn kích thước và màu
sắc tủ bếp phù hợp, nếu gia đình bạn đang sở hữu một căn bếp rộng thì hãy chọn những
sản phẩm có màu sắc trầm, tối để khiến không gian bếp trở nên ấm cũng hơn. Còn nếu
nhà bạn có căn bếp bé thì việc lựa chọn màu sắc tủ bếp màu sáng là lựa chọn hoàn toàn
thông minh, màu sắc sắng sẽ giúp ăn gian cho không gian bếp đồng thời tạo cảm giác
thoải mái và trang nhã đến với khu vực này.
2. Lựa chọn tủ bếp theo tông màu
Việc lựa chọn tủ bếp theo tông màu có 2 phương án, đầu tiên là chọn màu sắc tủ bếp
cùng với màu sắc của tường và các thiết bị nội thất khác, việc lựa chọn cùng một màu
này sẽ giúp không gian bếp trở nên sang trọng và đặc biệt hơn.
Tuy nhiên nếu lựa chọn tủ bếp theo màu sắc đối lấp với màu tường cũng sẽ mang đến
một cảm giác mới lạ và không hoàn toàn mất đi tính tự nhiên và hài hòa cho khu vực bếp.
Sự phối hợp độc đáo này sẽ giúp cho phòng bếp nhà bạn trở nên ấn tượng và có sắc thái
riệng.
Tiếp theo là cách chọn màu sắc: đa màu sắc và đơn màu sắc. Nếu chọn tủ bếp đơn màu
sắc sẽ dễ dàng hơn khi bạn muốn phối thêm một số phụ kiện nội thất khác mà không hề
làm rối mắt trong khu vực này.
Hiện nay những nguyên liệu chính để làm tử bếp thường là gỗ, nếu là gỗ tự nhiên sẽ có
đường vân gỗ sắc nét phù hợp với không gian bếp yêu cầu sự sang trọng như biệt thự.
Tuy nhiên đối với những khu bếp ở chung cư thì việc lựa chọn tr bếp gỗ tự nhiên sẽ giúp
khu vực này trở nên năng động và hiện đại hơn.
3. Lựa chọn màu sắc tủ bếp theo phong thủy
Bếp ngoài là nơi nấu nướng, thưởng thức các món ăn ra thì còn là nơi thờ cũng thần thổ
địa, bởi vậy để ý đến phong thủy ngoài hướng bếp ra thì màu sắc bếp cũng được các gia
chủ lưu ý đến. Tủy theo mệnh của người chủ trong gia đình mà chọn lựa màu sắc phù
hợp giúp hợp mệnh để ngôi nhà trở nên hòa khí hơn. Việc chọn màu sắc theo phong thủy
này sẽ khiến cho bạn cảm thấy thoải mái hơn khi nấu nướng hay ăn uống ở khu vực bếp
và mang đến một cảm giác an toàn và thoải mái hơn cho cả gia đình.
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