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Biệt thự 1 trệt 1 lầu đang là xu hướng nhà ở được yêu thích nhất 2021. Và sẽ thật tuyệt vời nếu bạn biết cách
biến hóa không gian trở nên hoàn hảo hơn với những bộ nội thất chuẩn mực. Vậy gia chủ nên bố trí nội thất như
thế nào? Làm sao để phòng ốc trở nên đẹp mắt, hài hòa và khó lỗi thời nhất? Cùng giuonggo.net tham khảo cách
setup nội thất đồ gỗ ngay nhé!

Setup nội thất đồ gỗ cho tầng trệt
1. Khu vực phòng khách
Tầng trệt là không gian được nhiều gia chủ quan tâm nhất. Đây sẽ là nơi đón khách đầu tiên. Vì thế mọi người
luôn muốn tầng trệt phải gây được ấn tượng mạnh mẽ. Đối với khu vực này, quý gia chủ có thể bố trí ngay
phòng khách tại đây. Và tùy vào từng phong cách, kiến trúc nhà ở mà việc chọn lựa nội thất sẽ khác nhau.
Tuy nhiên, nhà biệt thự 1 trệt 1 lầu hiện nay thường bắt nhịp theo phong cách kiến trúc hiện đại. Do vậy, gia chủ
sẽ lựa chọn nội thất từ gỗ theo phong cách này. Và thông thường, những món đồ cho phòng khách sẽ là bàn ghế,
kệ ti vi, bàn trà nhỏ, kệ để đồ… Và để có thể bố trí không gian 1 cách phù hợp nhất thì các bạn nên xem xét
hướng nhà hoặc phong thủy ngôi nhà để quay bàn ghế theo đúng hướng. Bên cạnh đó hãy ưu tiên các khu vực
đón ánh sáng tốt để căn phòng có được năng lượng tích cực nhất.
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2. Setup nội thất đồ gỗ cho căn bếp
Vì là nhà biệt thự nên tầng trệt có thể được phân chia ra làm 2 khu vực là phòng khách và phòng bếp. Tại căn
bếp. các bạn nên ưu tiên sử dụng nội thất từ gỗ theo đúng phong cách của phòng khách. Điều này có nghĩa là
chúng ta nên đồng bộ hóa nội thất trong cùng 1 không gian. Như vậy khi nhìn vào, tổng thể sẽ có sự hài hòa và
trọn vẹn.
Để không bị nhàm chán, quý gia chủ cần sử dụng thêm cây xanh trong nhà hoặc 1 số vật dụng trang trí như
tranh ảnh, đồ decor handmade, hoa lá…
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Setup nội thất đồ gỗ trên lầu
Tại lầu trên của biệt thự sẽ là khu vực phòng ngủ. Khu vực này sẽ được phân chia ra các phòng dành cho những
thế hệ trong nhà. Và ở đây, chúng ta sẽ không cần quá đồng bộ nội thất. Bởi lẽ 1 mỗi thế hệ khác nhau sẽ có
những yêu cầu riêng về nội thất.
Cụ thể:
Phòng ngủ cho vợ chồng trẻ sẽ ưu tiên chọn lựa những sản phẩm có phong cách hiện đại, tinh tế. Màu sắc của
giường ngủ, tủ quần áo sẽ không quá chói lóa. Chúng thường nghiêng về các gam trung tính nhẹ nhàng hoặc
be, kem, trắng. Hơn nữa, nội thất cho phòng ngủ của cặp vợ chồng sẽ bao gồm nhiều đồ vật hơn. Ví dụ như:
giường ngủ, tủ quần áo, kệ ti vi, bàn trang điểm.
Đối với phòng ngủ của ông bà thì việc setup nội thất đồ gỗ sẽ có phần phức tạp hơn. Tại đây chúng ta cần bố
trí các món đồ nội thất 1 cách tiện lợi và khoa học nhất để người sử dụng có thể dễ dàng điều khiển. Ngoài ra,
nhóm đối tượng này thường sẽ yêu thích các gam màu đậm mang hơi hướng cổ điển 1 chút. Do vậy các bạn
nên tham khảo 1 số mẫu giường ngủ từ gỗ có phong cách cổ điển, tân cổ điển.
Phòng ngủ của các bé thì chắc chắn sẽ mang phong cách trẻ trung, vui tươi hơn. Khi bố trí nội thất cho căn
phòng này, chúng ta nên ưu tiên một không gian thoáng đãng. Tránh nhồi nhét quá nhiều sản phẩm khiến con
trẻ cảm thấy khó chịu.
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Nếu các bạn có nhu cầu lắp đặt, setup nội thất đồ gỗ cho dạng nhà này thì liên hệ ngay giuonggo.net để được hỗ
trợ, tư vấn rõ nhất nhé!
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