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Thiết kế nhà phố không gian gian mở là xu hướng mới của thời đại. Đây là phong cách thiết kế dành cho những người yêu thiên

Danh bạ website

nhiên, thích hòa mình vào cuộc sống xanh. Và sau đây là những ý tưởng thiết kế nhà ở theo phong cách này. Các bạn hãy xem
ngay và tham khảo để ứng dụng vào chính không gian sống của mình nhé!

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

1. Tone màu của không gian mở
Thiết kế nhà phố không gian mở thường sẽ tập trung vào 1 gam màu nhất định. Và trong 1 căn phòng sẽ không có quá 3 gam màu

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN

được trùng lặp với nhau. Như vậy không gian sẽ có tính tương đồng và nhất quán.
Hơn nữa, màu sắc sẽ nghiêng về các gam màu sáng như trăng, be, kem, xám hoặc các gam trung tính nhẹ. Các tone màu này sẽ

Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ

giúp không gian được hiện đại hơn, mới mẻ và thoáng đãng.
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?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
thự 1 trệt 1 lầu
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Gam màu trắng được tận dụng mọi lúc mọi nơi

2. Phong cách thiết kế nhà phố không gian mở
Thực tế, thiết kế nhà theo dạng không gian mở sẽ không có gì quá đặc biệt nếu như chúng ta không ứng dụng thêm cây xanh và
cửa kính. Đây là 2 yếu tố chính giúp không gian được mở rộng. Vì thế, bỏ qua trang trí, chúng ta chỉ nên tập trung vào 2 yếu tố
quan trọng này.
Đầu tiên đối với cửa kính: Các bạn nên thiết kế các ô cửa to, rộng. Đó có thể là cửa sổ hoặc cửa chính. Và hướng của chúng sẽ là
sân vườn, đường phố hoặc khung cảnh thiên nhiên nào đó.
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Đối với cây xanh: Nhà phố thường không có quá nhiều diện tích để trồng cây. Tuy nhiên bạn vẫn có thể tạo ra không gian mở
bằng cách sử dụng các giỏ hoa treo giàn. Bên cạnh đó có thể trồng 1 hàng cây nhỏ. Ở bên trong nhà, các bạn có thể trang trí
bằng các chậu hoa, cây cảnh. 1 không gian tràn ngập thiên nhiên và ánh sáng sẽ là 1 không gian mở đúng nghĩa.

Thiên nhiên vào nhà

3. Chọn lựa nội thất
Thiết kế nhà phố không gian mở sẽ không thể bỏ qua việc chọn lựa nội thất. Nội thất của phong cách này thường hướng đến
những gì tối giản nhất. Từ phòng khách, phòng bếp đến phòng ngủ. Ở đây, các bạn có thể chọn lựa các đồ nội thất gam màu đen,
trắng, xám, be… Chúng có thể là nội thất thông minh nếu như diện tích căn hộ quá nhỏ. Tuy nhiên hãy chú ý rằng, nội thất của các
phòng phải nên đồng bộ với nhau. Sự đồng bộ ở đây có thể là màu sắc, thiết kế, tiểu tiết, hoa văn, kích thước… Như vậy, không
gian sẽ được hài hòa và nhất quán.

Nội thất đồng bộ

4. Đừng quên Decor căn nhà
Gương sẽ là 1 món đồ decor không thể thiếu cho không gian mở. Chúng có tác dụng phản xạ lại hình ảnh và thu hút ánh sáng.
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Như vậy, những căn nhà nhỏ sẽ thông thoáng và rộng rãi hơn. Và đây cũng là 1 mẹo nhỏ cho những ai đang muốn thiết kế nhà
phố không gian mở.
Thêm nữa, các bạn nên sử dụng tranh treo tường hoặc các hình dán hoa văn có màu sắc để ngôi nhà có điểm nhấn.

Trang trí nhà ở đẹp

Như vậy, thiết kế nhà phố không gian mở không phải là điều gì quá khó khăn. Chỉ cần ghi nhớ những chia sẻ trên, chúng tôi tin
rằng bạn sẽ có được một không gian sống đúng nghĩa và an lành nhất.
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