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Hiện nay, các công trình nhà 3 tầng, nhà ống được xây dựng nhiều do sự hạn chế về diện tích đất ở. Vậy làm sao
để tận dụng tối đa lợi thế chiều dài và hạn chế của chiều ngang? Bố trí nội thất gỗ sao cho đầy đủ mà không bị
gò bó? Cùng giuonggo.net trả lời thắc mắc này ở thông tin sau đây!

Danh bạ website

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

Setup nội thất gỗ cho tầng 1
Nhà phố, nhà ống, nhà 3 tầng đều có chung 1 nhược điểm là ít khi có khu vực để xe, sân bãi. Do vậy, các gia chủ
nên tận dụng luôn tầng 1 để làm nơi để xe. Ở đây, chúng ta sẽ chia tầng 1 làm 2 gian riêng biệt. Bên phía ngoài
gần cửa sẽ là nơi để xe. Và phía bên trong sẽ là phòng khách. Tuy nhiên, nếu bạn có hầm để xe hoặc có sân bãi
thì nhất định bạn cần bố trí không gian ngoài trời để bảo quản phương tiện. Thay vào đó chúng ta sẽ setup tầng 1
bao gồm phòng khách và bếp ăn.
Nếu phòng khách vuông vắn, rộng rãi thì các bạn có thể bố trí những bộ nội thất từ gỗ với kiểu dáng cầu kỳ, tinh
tế. Thêm vào đó là kệ tivi hoặc ghế đơn từ gỗ. Bạn có thể ưu tiên các mẫu bàn sắp xếp song đôi hoặc theo hình
chữ U để không gian phòng khách được đều đẹp nhất. Đối với những phòng khách nhỏ thì chúng ta nên ưu tiên
các bộ nội thất từ gỗ đơn giản, thiên về gam màu be sáng. Như vậy không gian sẽ được thoải mái, và thoáng
đãng hơn. Khi nhìn vào, chúng ta cũng cảm thấy dễ chịu và không bị rối mắt.
Còn đối với bếp ăn, các bạn có thể ưu tiên những bộ bàn ghế gỗ nhẹ, có cùng gam màu với bàn ghế phòng
khách. Ở đây, chúng ta cần hạn chế những bộ bàn ghế quá dài hoặc chất liệu quá dày dặn. Điều này sẽ khiến cho
căn bếp trở nên ngột ngạt, khó chịu hơn.

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
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khách và 3 phòng ngủ
Thiết kế nội thất gỗ cho chung c
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Setup nội thất gỗ cho tầng 2
Tầng 2 sẽ là khu vực dành riêng cho phòng ngủ. Tại đây gia chủ sẽ bố trí nội thất giường ngủ cho các căn
phòng. Bên cạnh đó là các đồ nội thất cơ bản khác như: tủ quần áo, bàn trang điểm, giá sách, kệ tivi...Ở đây, các
bạn nên chọn lựa những mẫu giường ngủ có thiết kế phóng khoáng một chút. Trên đó không cần phải có quá
nhiều chi tiết rườm rà, như vậy sẽ giúp không gian sang trọng, tinh tế hơn.
Khi sắp xếp các món đồ nội thất phòng ngủ, các bạn nên lưu ý sắp xếp, bố trí sao cho hài hòa nhất. Nếu phòng
ngủ quá hẹp thì bạn có thể thiết kế kệ sách hoặc kệ để đồ ngay trên phía đầu giường. Và bên cạnh sẽ là tủ để đồ.
Hoặc bạn có thể thiết kế âm tường.

Setup nội thất gỗ cho tầng 3
Khu vực tầng 3 sẽ thường bao gồm cả sân thượng. Tại đây gia chủ nên sắm sửa 1 số món nội thất đơn giản như
ghế thư giãn, giường đơn để phục vụ cho hoạt động vui chơi. Và đôi khi là ngủ nghỉ và làm việc tại đây.
Có thể nói, khu vực tầng 3 này sẽ là nơi bao quát trọn vẹn nhiều hoạt động của các thành viên trong gia đình.
Nơi đây vừa có thể là phòng khách tiếp đón bạn bè, vừa là nơi lý tưởng để làm việc, nghỉ ngơi, vừa là không
gian thoáng đãng để tụ tập ăn uống. Do vậy, các gia chủ nên setup đầy đủ những sản phẩm nội thất cơ bản như
bàn ghế, giường đơn, kệ đồ để hoạt động thoải mái nhất. Bên cạnh đó, đừng quên xây dựng không gian sống
xanh với nhiều cây hoa, cây rau để cuộc sống thêm ý nghĩa và tươi đẹp.
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Như vậy, giuonggo.net vừa chia sẻ đến bạn đọc cách setup nội thất gỗ hoàn hảo cho dạng nhà 3 tầng. Các bạn có
thể tham khảo và ứng dụng thông tin này vào chính ngôi nhà thân thương của mình. Đừng quên rằng
giuonggo.net vẫn đang cung cấp rất nhiều mẫu giường gỗ đẹp dành cho nhà ở, khách sạn… Qúy khách hàng có
nhu cầu lắp đặt giường gỗ hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn kỹ hơn nhé!
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