Những phong cách tủ bếp trong gia đình
Tủ bếp là một trong những thiết bị nội thất quan trọng trong mỗi gia đình. Tủ bếp ngoài
có tác dụng là cất giữ những thiết bị nội thất, những vật dụng liên quan đến nấu ăn như
xoong, nồi, bát, đũa… thì còn có một tác dụng to lớn nữa là quyết định đến vẻ đẹp của
phòng bếp. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều các công ty nội thất đem ra nhiều mẫu
những sản phẩm với mẫu mã bắt mắt và nguyên liệu đa dạng. Tuy nhiên cũng tùy thuộc
vào diện tích và không gian bếp của các gia đình mà đem ra những phương án thiết kế để
lựa chọn ra mẫu mã sản phẩm, màu sắc, kích thước và phong cách củ thể.
Sau đây là những gợi ý về các phong cách tủ bếp trong gia đình Việt mà chúng tôi đãtừng
thiết kế qua, quý khách hàng có thể tham khảo những phong cách dưới đây để lựa chọn
cho gia đình mình những sản phẩm tủ bếp đẹp nhất:
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1. Thiết kế tủ bếp theo phong cách đơn giản
Không phải với phong cách đơn giản mà tủ bếp mất đi những tính năng nổi bật của nó.
Phong cách tủ bếp này hoàn toàn phù hợp đối với những gia đình có không gian nội thất
nhỏ, đặc biệt là những chung cư mini có diện tích bếp khiêm tốn. Với thiết kế đơn giản,
nhỏ gọn và kết hợp với màu sắc sáng hay đồng màu với tường của bếp sẽ khiến cho
không gian bếp được nới rộng ra và tạo cảm giác thoáng mát và thoải mái khi nấu ăn.
2. Thiết kế tủ bếp theo phong cách gần gũi với thiên nhiên
Khu vực thành phố với dân cư đông đúc, các nhà cửa luôn san sát nhau khiến cho mọi
người cảm giác ngột ngạt và khó chịu. Bởi vậy việc thiết kế tủ bếp theo phong cách gần

gũi với thiên nhiên sẽ khiến cho các bà nội trợ trong gia đình sẽ có cảm giác thởi mái hơn
khi phải nấu ăn sau một ngày dài làm việc ở công ty.
Thiết kế tủ bếp theo phong cách gần gũi với thiên nhiên sẽ chú trọng quan tâm đến màu
sắc: màu sắc tươi sáng, có thêm một vài phụ kiện tủ bếp như giỏ mấy, các giá đựng bằng
tre…những phụ kiện này sẽ khiến không gian bếp trở nên mộc mạc, và gần gũi với thiên
nhiên hơn bao giờ hết.
3. Thiết kế tủ bếp theo phong cách quý phái
Với kiểu tủ bếp thiết kế theo phong cách quý phái sẽ phù hợp với những căn biệt thự lớn,
hay những chung cư cao cấp và thượng hạng. Và nguyên liệu chính thường là gỗ tự nhiên
với các đường vân gỗ sắc nét, màu sắc trang nhã mang đến cho người sử dụng cảm giác
nhẹ nhàng và quý phái. Các mặt của tủ bếp được điêu khắc tinh xảo, sự kết hợp hài hòa
giữa các phụ kiện đi kèm cũng là một yếu tố quan trọng.
4. Thiết kế tủ bếp theo phong cách lãng mạn
Đối với những cặp đôi mới cưới hay những người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật sẽ
thích những căn phòng bếp có thiết kế tủ bếp theo phong cách lãng mạn. Những tủ bếp
này thường có màu sắc trang nhã như màu trắng tinh khôi hay màu kem hoặc màu be…
Ngoài ra còn có rất nhiều phong cách tủ bếp khác phù hợp với nhiều nhu cầu của khách
hàng hiện nay. Để được xem nhiều hơn nữa các mẫu thiết kế tủ bếp độc đáo khác quý
khách hãy đến với công ty thiết kế nội thất Minh Khôi của chúng tôi, với sự sáng tạo
không ngừng nghỉ của đội ngũ kỹ sư chuyên nghiệp sẽ mang đến cho không gian bếp gia
đình bạn trở nên tuyệt vời nhất.

