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Nội thất phòng khách gỗ tự nhiên - Phong cách nội thất dẫn đầu mọi thời đại
Từ xưa, gỗ đã là vật liệu được sử dụng rộng rãi trong xây dựng và trang trí nhà cửa. Ngày nay, mặc dù con người đã sáng tạo ra nhiều vật liệu mới nhưng gỗ vẫn tiếp tục được
ưu tiên lựa chọn. Đặc biệt, trang trí nội thất phòng khách bằng gỗ tự nhiên là vẫn sự lựa chọn hàng đầu của nhiều gia đình Việt. Bạn đọc hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về phong
cách nội thất này nhé.
Vị trí của phòng khách trong ngôi nhà Việt

Phòng khách là vị trí trung tâm quan trọng của ngôi nhà
Phòng khách trong quan niệm của người Việt Nam nói riêng và người Châu Á nói chung là một nơi hết sức trang trọng. Nó không chỉ là không gian để tiếp khách hay sinh hoạt
chung của cả gia đình mà còn là vị trí phong thủy trung tâm và không thể thiếu trong bất kỳ ngôi nhà nào.
Phòng khách được ví như bộ mặt của căn nhà và cũng thể hiện phong cách, lối sống, mức độ thành đạt và địa vị xã hội của chính gia chủ. Bởi vậy mà khi thiết kế nội thất phòng
khách, chủ nhà cần phải hết sức chú trọng và lưu tâm.
Tại sao trang trí nội thất phòng khách bằng gỗ tự nhiên?
Sử dụng gỗ thiên nhiên làm chất liệu cho nội thất phòng khách đã là phong cách khá quen thuộc trong kiến trúc. Tuy nhiên, nó không hề nhàm chán mà ngược lại rất độc đáo,
thu hút.
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Chất liệu gỗ khiến nội thất phòng khách thêm ấm cúng
Đặc điểm nổi bật của gỗ tự nhiên
Gỗ tự nhiên là vật liệu được khai thác trực tiếp từ các loại cây lấy gỗ đặc trưng hoặc một số loại cây thân gỗ lâu năm như cây ăn quả, cây lấy nhựa, tinh dầu,... Chúng là vật liệu
được đánh giá và ưa chuộng rất cao trong lĩnh vực nội thất nhờ có nhiều đặc điểm nổi bật và ưu việt hơn các chất liệu khác.
Gỗ tự nhiên được sử dụng để tạo ra rất nhiều vật dụng nội thất phòng khách như bàn ghế, tủ, kệ tivi, cầu thang,... Bên cạnh đó, người ta còn sử dụng gỗ tự nhiên để chạm khắc
nên tranh, tượng và nhiều đồ dùng trang trí khác hết sức tinh xảo, đẹp mắt. Gỗ thiên nhiên có thể được giữ nguyên màu sắc vốn có hoặc phủ thêm sơn để mang đến nhiều lựa
chọn cho người dùng.
Bền với thời gian
Gỗ tự nhiên có độ bền theo thời gian cao do có kết cấu chắc chắn khó phá vỡ. Thậm chí nhiều loại gỗ còn gia tăng giá trị theo thời gian như đinh hương, giáng hương, trắc,
gụ,... Tuy nhiên thông thường để bảo vệ gỗ khỏi mối mọt thì người ta vẫn sẽ phủ hóa chất bên ngoài.
Chống nước tốt

Đồ gỗ có độ bền cao và chống thấm tốt
Đồ dùng làm từ gỗ tự nhiên khi được xử lý đúng kỹ thuật sẽ có khả năng chống nước rất tốt. Bởi thế mà loài người từ thuở hồng hoang đến nay vẫn dùng gỗ để đóng thuyền.
Tiết kiệm chi phí
Nhờ đặc tính bền đẹp, khó bị phá hủy nên các đồ dùng từ gỗ thường có tuổi thọ cao, lâu dài đến vài chục năm hoặc hơn thế. Thậm chí có những loại gỗ càng để lâu lại càng
bền chắc và có giá trị hơn. Bởi vậy nên khi sử dụng gỗ, bạn có thể tiết kiệm được nhiều chi phí sửa chữa, thay mới.
Thẩm mỹ cao
Gỗ tự nhiên vốn mang vẻ đẹp mộc mạc, giản dị và thân thiện toát lên từ từng vân gỗ. Mỗi loại gỗ lại có đường vân độc đáo riêng, không loại nào giống loại nào. Vẻ đẹp của vân
gỗ cũng toát lên khí chất tao nhã, thanh cao mà hiếm thứ có được. Chính vì vậy nên gỗ tự nhiên đem lại thẩm mỹ, ấm áp cho không gian nội thất.
Lựa chọn gỗ thiên nhiên cho nội thất phòng khách
Gỗ thiên nhiên là vật liệu rất phù hợp để dùng cho nội thất phòng khách. Chúng đem đến không gian ấm cúng và thư thái cùng những lợi ích tuyệt vời.
Phù hợp nhiều phong cách kiến trúc
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Nội thất phòng khách gỗ truyền thống
Kiến trúc nội thất phòng khách thường được chú trọng rất tỉ mỉ, kỹ lưỡng đệ tạo nên không gian hoàn hảo và thu hút nhất cho căn nhà. Cùng với đó, sở thích về phong cách
kiến trúc và bài trí của mỗi người là khác nhau.
Tuy nhiên, nếu như kim loại mang đến hơi thở hiện đại, nhựa tạo năng động còn kính toát ra vẻ sang trọng thì gỗ ở mỗi phong cách lại có một phong vị riêng rất độc đáo. Điển
hình như với phong cách nội thất phòng khách hiện đại, các vật dụng gỗ nên sử dụng có thiết kế phóng khoáng còn khi ở phong cách cổ điển nên chọn vật dụng gỗ nhiều họa
tiết tinh tế.
Ngoài ra, gỗ được con người biến hóa rất đa dạng về màu sắc nên nó cũng phù hợp với nhiều màu sơn khác nhau. Hầu hết các màu sắc đều có thể kết hợp hài hòa với gỗ. Ví
dụ như các tone trầm, lạnh nên kết hợp màu gỗ sáng còn tone nóng, bắt mắt có thể kết hợp màu gỗ trầm để tạo điểm nhấn cho không gian.
Phù hợp phong thủy
Theo phong thủy, gỗ thuộc hành Mộc nên nó hầu hết đều lành tính với các hành khác là Kim, Thủy, Hỏa. Duy chỉ có hành Thổ là bị Mộc khắc chế. Mặc dù vậy việc dùng gỗ với
gia chủ mệnh Thổ yêu thích loại vật liệu này cũng có thể được hóa giải và chế ngự bằng nhiều cách.
Gỗ có tính lành, thể hiện sự hài hòa, cân bằng giữa thiên nhiên và con người. Thậm chí với người mệnh Hỏa, dùng đồ gỗ còn nhưng là một cách để xua đuổi tà khí, mang nhiều
may mắn vì Mộc sinh Hỏa.
Hương thơm dễ chịu

Gỗ tự nhiên có hương thơm nhẹ nhàng, dễ chịu
Gỗ tự nhiên nhiều loại không chỉ bền đẹp, chắc chắn mà còn có mùi hương rất dễ chịu như thông đỏ, sưa, long não,... Hương thơm của chúng mang đến cảm giác hết sức thư
thái, dễ chịu cho phòng khách. Đồng thời tạo cảm giác cho con người như đang hòa mình vào thiên nhiên trong lành mà vẫn giữ được sự ấm cúng của tổ ấm gia đình.
Cách lựa chọn vật dụng nội thất phòng khách từ gỗ
Phòng khách là nơi bài trí vật dụng cơ bản không thể thiếu để tiếp khách và sinh hoạt gia đình chung như bàn ghế ngồi, kệ tivi,... Khi lựa chọn chất liệu gỗ cho những vật dụng
này, nội thất phòng khách của gia chủ sẽ trở nên hoàn hảo, tuyệt vời hơn.
Bàn ghế tiếp khách
Khi ghé thăm nội thất một ngôi nhà, điều đầu tiên dễ thu hút vị khách nhất chính là bộ bàn ghế ở phòng khách. Do vậy, bạn nên lựa chọn bộ bàn ghế mang kiểu dáng, kích
thước, màu sắc khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy hài hòa, đẹp mắt là điều rất quan trọng. Tuy nhiên, bạn cũng cần căn cứ vào diện tích và bố cục không gian để sắp xếp bộ bàn
ghế phù hợp nhất.
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Bàn ghế kích thước phù hợp phòng khách rộng rãi
Nếu diện tích phòng khách của bạn đủ rộng rãi thì những bộ bàn ghế có kích thước lớn, nhiều chi tiết kèm theo như bàn trà, ghế đẩu,... sẽ càng làm nổi bật vị thế của căn
phòng. Trái lại nếu bạn sống trong ngôi nhà hay căn hộ có diện tích phòng khách hạn chế thì cần lựa chọn bàn ghế có kích thước nhỏ phù hợp và sắp xếp chúng một cách thích
hợp nhất. Đặc biệt, nếu biết cách sắp xếp nội thất phòng khách thì thậm chí căn phòng còn tạo cảm giác rộng mở hơn nhiều.
Bên cạnh kích thước thì màu sắc gỗ cũng là yếu tố góp phần tạo nên vẻ đẹp của không gian nội thất phòng khách. Thông thường, với người chuộng cái đẹp truyền thống mộc
mạc thì luôn lựa chọn giữ nguyên màu của gỗ tự nhiên. Lúc này các vân gỗ sẽ được hiện lên rõ nét nhất để tạo thành điểm nhất thu hút cho bộ bàn ghế ngồi. Đồng thời nếu là
bàn ghế truyền thống thì họa tiết sẽ được chú trọng chạm trổ tỉ mỉ, mềm mại hơn.

Bàn ghế tiếp khách trẻ trung, hiện đại
Còn nếu là người thích sự hiện đại trẻ trung thì những mẫu bàn ghế có màu sắc như đen mun, nâu trầm, đỏ trầm,... với thiết kế phóng khoáng, lạ mắt và mang hơi hướng thời
thượng. Chúng toát lên sự năng động đẳng cấp và văn minh.
Ngoài ra, nếu thích những kết hợp lạ mắt thì bạn nhất định sẽ không cưỡng lại được kiểu sofa kết hợp với chất liệu gỗ tự nhiên. Sự kết hợp thú vị và đầy sáng tạo này sẽ giúp
bàn ghế tăng thêm cảm giác thoải mái, tiện nghi mà vẫn giữ được sự tự nhiên, ấm áp. Hơn thế nữa, bộ bàn ghế kiểu này còn phù hợp với nhiều không gian và bài trí nội thất
phòng khách. Bàn ghế gỗ sofa cũng có màu sắc độc đáo, đa dạng để bạn có thể thỏa sức chọn ra kiểu mẫu ưng ý nhất.
Kệ tivi
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Kệ tivi gỗ đơn giản, hiện đại
Kệ tivi cũng là vật dụng quan trọng tạo nên sự hài hòa, cân đối cho nội thất phòng khách. Kệ tivi thường được lựa chọn cùng bộ hoặc tương tự với phong cách của bàn ghế tiếp
khách giúp tăng liên kết về cách xếp đặt bài trí.
Bên cạnh về màu sắc, kiểu dáng thì kệ tivi cũng cần có chiều cao phù hợp để khi ngồi bạn có thể quan sát tivi một cách thoải mái và thuận tiện nhất. Thêm vào đó kích thước kệ
cũng cần cân đối với kích thước tivi để không tạo sự khập khiễng, mất cân đối khi tivi to mà kệ đặt lại nhỏ hoặc ngược lại.
Ngoài chọn bàn ghế tiếp khách và kệ tivi thì còn không gian nội thất phòng khách còn trở nên nổi bật, tăng thẩm mỹ bằng việc sử dụng tranh, tượng gỗ, tủ rượu, các vật dụng
trang trí hoặc cây xanh. Với căn nhà có thiết kế mở thì đặt bình phong gỗ nơi phòng khách sẽ là lựa chọn hợp lý.

Bình phong gỗ đặt phòng khách
Sử dụng bình phong sẽ mang đến sự thông thoáng nhưng vẫn giữ được riêng tư, tách biệt. Cách làm này cũng giúp các thành viên trong gia đình có thể thoải mái sinh hoạt mà
không làm ảnh hưởng đến không khí trò chuyện tại phòng khách khi có người ghé thăm nhà.
Tuy nhiên, bạn cũng nên lưu ý đến diện tích để bài trí cho phù hợp. Bạn cũng không nên đặt quá nhiều vật dụng trong phòng khách dù không gian có rộng rãi đến đâu. Bởi vì
như vậy nội thất phòng khách sẽ trở thành chật chội, lộn xộn, không có điểm nhấn đặc biệt.
Không gian phòng khách giữ một vai trò hết sức quan trọng và không thể thiếu của ngôi nhà Việt. Lựa chọn nội thất phòng khách với các đồ dùng từ gỗ sẽ giúp nơi này để lại ấn
tượng tốt đẹp với các vị khách và luôn giữ được vẻ đẹp hoàn mỹ theo thời gian.
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ghe go phong khach, ghế gỗ phòng khách, ban ghe dep, bàn ghe dep, giường ngủ giá rẻ, giương ngủ giá rẻ, tủ de tivi, đồ nội thất, noi that, bàn phấn, tủ kệ ti vi, giường tân cổ
điển, tủ tivi phòng khách, mẫu bàn trang điểm, tu quan ao, tủ tivi gỗ, ke tivi, kệ gỗ tivi, bàn phong khach, tủ quần áo hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ đẹp 2020, bàn ăn tron, bàn ăn 4 ghế,
kê tivi, táp đầu giường, bàn ghế gỗ phòng khách dưới 10 triệu, những mẫu kệ tivi hiện đại đẹp, tủ treo quần áo, bàn tho, bàn ghế sofa gỗ, kệ tivi gỗ tự nhiên, mẫu tủ quần áo gỗ tự
nhiên 4 cánh, nội thất gỗ, kệ ti vi gỗ công nghiệp, tủ quần áo giá rẻ, bàn ăn 6 ghế, mẫu tủ quần áo, ban trang diem, tủ quần áo đẹp hiện đại, kệ tủ tivi, tủ kệ tivi phòng khách đẹp,
kệ ti vi hiện đại, mẫu bàn ghế gỗ phòng khách nhỏ, mẫu kệ tivi, mẫu kệ tivi phòng khách, tủ rượu gỗ, bàn ghế gỗ đẹp, ban ghe go dep, ghe phong khach, tủ quần áo gỗ tự nhiên,
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tủ áo gỗ công nghiệp, giuong ngu, giường ngủ gỗ công nghiệp, sô pha gỗ, tủ áo quần, bàn ghế phòng khách hiện đại, mẫu ghê sofa gỗ đơn giản hiện đại, ban an, bàn ghế ăn đẹp,
mẫu bàn ghế gỗ phòng khách hiện đại, giường hiện đại, ghế đep, mẫu bàn trang điểm đẹp, kẹ ti vi
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