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Những căn nhà được thiết kế toàn bằng gỗ không chỉ đẹp, sang trọng mà còn thể hiện được đẳng cấp, độ chịu chơi của chủ nhà.

Danh bạ website

Nếu bạn đang muốn setup căn nhà toàn đồ gỗ thì đừng bỏ qua những thông tin dưới đây.
SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

1. Vì sao nên chọn setup nhà toàn đồ gỗ?
CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
5 món đồ gỗ nội thất không thể
thiếu cho gia đình bạn
Thiết kế nội thất cho quầy bar
trong bếp chuyên nghiệp
Setup nội thất cho nhà 1 phòng
khách và 3 phòng ngủ
Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
cao cấp cần chú ý gì?

Sang trọng, đẳng cấp và độc đáo
Một trong những ưu điểm đầu tiên của nhà bằng gỗ chính là mang đến vẻ ngoài sang trọng, đẳng cấp và độc đáo. Bởi gỗ là vật

Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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liệu xây dựng có giá trị cao, một ngôi nhà được thiết kế với toàn bộ đồ gỗ sẽ có chi phí cao hơn nhiều so với việc sử dụng các
nguyên liệu bằng gạch đá.
Nhà bằng gỗ cũng thể hiện sự độc đáo, nét riêng của gia chủ. Từ kiểu dáng bên ngoài cho tới đồ nội thất bên trong, tất cả đều tạo
nên sự khác biệt. Không giống với những ngôi nhà thông thường.

Gần gũi với thiên nhiên
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Chắc hẳn một ngôi nhà bằng gỗ sẽ khiến bạn cảm thấy gần gũi với thiên nhiên hơn so với những ngôi nhà cao tầng hay trong
những biệt thự đồ sộ. Không gian xung quanh sẽ mang đến cho bạn cảm giác ấm cúng và gần gũi. Đặc biệt, thường trong thiết kế
nhà bằng gỗ thì không gian thường không quá rộng. Tuy nhiên lại không hề tạo cảm giác ngột ngạt, khó chịu.

Độ bền sử dụng cao
Khi nhắc tới nhà gỗ, nhiều người thường băn khoăn về độ bền của chúng. Tuy nhiên, trên thực tế nhà gỗ lại được đánh giá rất cao
về độ bền. Bạn có thể thấy những kiến trúc nhà cổ được xây dựng bằng gỗ từ thời xưa đến nay vẫn rất bền đẹp.

Đa dạng trong thiết kế kiểu dáng
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Với một ngôi nhà được setup toàn bằng gỗ, bạn sẽ có thể tự do thể hiện khả năng sáng tạo của mình hoặc thiết kế theo cách bạn
muốn. Đó có thể là một không gian mở theo dạng homestay hoặc cũng có thể là không gian khép kín theo phong cách Nhật
Bản,....

2. Setup căn nhà toàn đồ gỗ cần lưu ý gì?

Khi thực hiện setup nhà gỗ, bạn cần trao đổi trực tiếp với kiến trúc sư và đơn vị thi công để hoàn thành ngôi nhà theo đúng sở
thích. Dưới đây là một số lưu ý quan trọng khi setup căn nhà sử dụng toàn đồ gỗ.

●

Lên ý tưởng và thiết kế nhà

Hãy thống nhất ý tưởng của bạn với kiến trúc sư để đưa ra một bản thiết kế nhà hoàn chỉnh. Việc xem kỹ trên bản thiết kế sẽ giúp
bạn dễ dàng hình dung và có thể thay đổi những vấn đề bất tiện trước khi bước vào thi công.

●

Lựa chọn nguyên liệu cho nhà gỗ

Đối với một căn nhà toàn bằng gỗ thì việc lựa chọn nguyên liệu là vô cùng quan trọng. Những loại gỗ tốt sẽ giúp cho ngôi nhà của
bạn bền đẹp hơn theo thời gian. Ngoài ra, còn cần tính toán sơ bộ lượng nguyên liệu gỗ cần mua cho ngôi nhà là bao nhiêu để dễ
hạch toán chi phí.

●

Lựa chọn đơn vị thi công chất lượng

Không giống với việc xây nhà thông thường, setup căn nhà toàn đồ gỗ cần tới những đơn vị thiết kế giàu kinh nghiệm. Đặc biệt là
đồ gỗ và nội thất. Điều đó sẽ giúp bản thiết kế nhà của bạn được thực hiện đúng và khiến bạn hài lòng sau khi hoàn thiện.
Hy vọng những thông tin mà giuonggo.net chia sẻ sẽ giúp bạn dễ dàng setup căn nhà toàn đồ gỗ thể hiện đẳng cấp như ý nhé.
CHúc bạn thành công.
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