Những bí quyết chọn tủ bếp đẹp giá rẻ
Phòng bếp nói chung và tủ bếp nói riêng chính là không gian thân thiết không chỉ của các bà nội trợ
mà còn của tất cả những thành viên trong gia đình. Đó là nơi giữ lửa, là nơi xum họp gia đình trong
những bữa cơm chiều đầm ấm.
Nếu bạn đang có ý định làm mới nhà bếp bằng việc thay tủ bếp, chắc chắn bạn sẽ bị choáng ngợp
trước hàng loạt những mẫu mã, kiểu dáng đa dạng trên thị trường. Tuy nhiên, hãy tham khảo những
bí quyết chọn tủ bếp đẹp giá rẻ sau đây, bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn nhất cho nội thất không gian
bếp nhà bạn.
Về nguyên liệu tủ bếp
Nguyên liệu để làm tủ bếp được sử dụng phổ biến chính là gỗ tự nhiên bởi gỗ có độ bền cao, đa
dụng, có thể xử lý màu hoặc sơn để có những mẫu thiết kế khác nhau đa dạng nhất. Ngoài ra, còn có
một vài nguyên vật liệu cũng được quan tâm như gỗ công nghiệp, gỗ ép, inox, kim loại…
Và tùy theo sở thích, tính cách và gu thẩm mỹ cũng như ngân sách gia đình mà bạn nên chọn
nguyên vật liệu phù hợp.
Màu sắc của tủ bếp
Sau khi lựa chọn nguyên liệu, tiếp theo bạn cần quan tâm đến màu sắc. Đối với tủ bếp gỗ tự nhiên
thì bạn sẽ có nhiều hơn những sự lựa chọn về màu sắc. Đó có thể là màu gỗ với vân tự nhiên sáng
tối khác nhau, nhưng cũng có thể được làm bóng bởi vec-ni.

Còn nếu bạn chọn kim loại thì nên tham khảo nhiều hơn trên các trang web để có
quyết định về màu sắc phù hợp hơn.
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Kiểu dáng của tủ bếp
Kiểu dáng là một phần quan trọng quyết định không gian chính của bếp. Với những kiểu thiết kế cơ
bản như chữ I, chữ L, chữ U, tùy vào diện tích không gian bếp mà có những kiểu dáng thiết kế phù
hợp. Và cửa tủ bếp là một chi tiết quan trọng.

Nếu kiến trúc tổng thể là phong cách hiện đại thì cửa tủ bếp cần tối giản chi tiết, còn phong cách
truyền thống thì trang trí công phu hơn. Ngoài ra, hãy tham khảo thêm những phụ kiện đi kèm để
bạn có nhiều cảm hứng sáng tạo hơn trong nấu nướng.
Phong cách thiết kế tủ bếp
Nếu kiến trúc tổng hòa của căn nhà theo kiểu truyền thống thì hãy chọn những mảng màu sang trọng
với những chi tiết mỹ nghệ sắc sảo cho tủ bếp của bạn. Ngược lại, nếu bạn trang trí nội thất hiện đại,
tối giản chi tiết thì nên chọn tủ bếp cũng tương tự thế, trong trường hợp này thì tủ bếp kim loại là
một phương án tốt cho bạn.

