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Với truyền thống tôn sư trọng đạo của người Việt thì gia đình nhiều thế hệ sống chung một nhà rất phổ biến. Con cháu muốn sống

Danh bạ website

chung với ông bà, cha mẹ để báo hiếu và phụng dưỡng. Ngay nay, diện tích đất ngày càng thu hẹp, giá đất lại tăng mỗi ngày. Việc
thiết kế nhà cho nhiều thế hệ lại càng được chú trọng, bởi lẽ cần có đủ không gian sinh hoạt đáp ứng cho nhu cầu sinh hoạt của
tất cả các thành viên trong gia đình. Hôm nay, giuonggo.net sẽ giới thiệu đến quý đọc giả các mẫu thiết kế nhà đẹp dành cho gia

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

đình nhiều thế hệ nhé.

Chi phí xây dựng nhà cấp 4 rẻ nhất là bao nhiêu tiền?
Kinh nghiệm xây dựng nhà để kinh doanh phòng trọ
Kinh nghiệm bán nhà để không bị hớ giá
Xây dựng nhà 4 tầng dưới 2 tỷ đẹp như mơ

Nhà phố 3 tầng 4 phòng ngủ
Với không gian nhà phố dành cho gia đình nhiều thế hệ thì mẫu nhà phố 3 tầng 4 phòng ngủ là mẫu nhà được ưa chuộng nhất
hiện nay. Với thiết kế nhà trang nhã, đẹp mắt với mặt tiền rộng. Khuôn viên cây xanh bao quanh mang hơi thở thiên nhiên vào ngôi

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

nhà. mẫu nhà phố 3 tầng 4 phòng ngủ này, phù hợp cho gia đình 3 - 4 thế hệ sống chung và rất thoải mái.
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?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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Mẫu nhà phố 3 tầng đẹp gần gửi thiên nhiên

sơ đồ thiết kế tầng trệt nhà phố 3 tầng
Tầng trệt gồm phòng khách, liền kề với phòng bếp, một phòng ngủ cửa sổ hướng ra đường lớn phù hợp cho ông bà lớn tuổi, một
nhà vệ sinh có 2 cửa: một cửa trong phòng ngủ của ông bà và một cửa thông với nhà để xe.

Sơ đồ chi tiết tầng 2 nhà phố 3 tầng

Tầng 2 gồm có 2 phòng ngủ với hai nhà vệ sinh trong phòng, phòng ngủ số 2 dành cho con cái, còn phòng ngủ số 3 có cửa lớn và
ban công thì dành cho ba mẹ.

Sơ đồ chi tiết tầng 3 nhà phố 3 tầng

Tầng 3 được bố trí một phòng thờ với cửa lớn dẫn ra ban công. Ngoài ra, tầng 3 sẽ có một phòng ngủ, trong phòng có một nhà vệ
sinh cho việc tiếp khách, hoặc cho con cái.

Sơ đồ chi tiết mái, sân thượng.
Sân thượng có thể làm không gian trồng cây cho ông bà hưởng tuổi già, giúp ông bà có nơi thư giãn, hoạt động chân tay, tập thể
dục duy trì sức khỏe.

Nhà mái thái 4 phòng ngủ cho gia đình nhiều thế hệ
Nhà mái thái 4 phòng ngủ là sự lựa chọn của những gia đình nhiều thế hệ. Bởi nhà mái thái 4 phòng ngủ mang đến không gian
mát mẻ cho cả ngôi nhà. Bên cạnh đó, nhà mái thái còn sở hữu vẻ đẹp sang trọng cho ngôi nhà. Không gian 4 phòng ngủ, rất
thích hợp cho gia đình nhiều thế hệ ở chung với nhau.

Nhà mái thái 4 phòng ngủ với mặt tiền rộng thuận tiện cho việc vui chơi, tập thể dục

Sơ đồ chi tiết nhà mái thái 4 phòng ngủ

Phòng khách nằm ngay cửa chính ra vào. Phòng thờ ở trung tâm nhà. Các phòng ngủ được bố trí cạnh nhau theo hình chữ L.
Phòng bếp và gara để ô tô được bố trí hợp lý. Căn nhà được xây dựng với nhiều cửa sổ giúp lưu thông không khí và ánh sáng tự
nhiên cho cả ngôi nhà. Đây quả là không gian lý tưởng cho cả gia đình.

Chi phí xây dựng nhà cấp 4 rẻ nhất là bao nhiêu tiền?
Kinh nghiệm xây dựng nhà để kinh doanh phòng trọ
Kinh nghiệm bán nhà để không bị hớ giá
Xây dựng nhà 4 tầng dưới 2 tỷ đẹp như mơ
Hy vọng những thông tin mà giuonggo.net chia sẻ về thiết kế nhà đẹp cho gia đình nhiều thế hệ sẽ hữu ích cho bạn. Chúc bạn và
gia đình nhanh chóng hoàn thiện được ngôi nhà của mình nhé. Nếu có nhu cầu mua đồ nội thất, giường gỗ đẹp giá rẻ thì đừng
ngần ngại hãy ibnox ngay cho chúng tôi để được tư vấn miễn phí. Và nhận ngay ưu đãi hấp dẫn từ giuonggo.net nhé! Chúc bạn
thành công.
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