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Khách sạn, resort là những nơi có yêu cầu rất cao về tính thẩm mỹ của các món đồ nội thất. Vì thế, khi thiết kế tủ quần áo, vẻ đẹp,
chất lượng cùng sự tiện nghi sẽ được đặt lên đầu. Sau đây là những mẫu thiết kế tủ quần áo siêu kinh điển được ưa chuộng nhất.
Cùng tham khảo ngay nhé!

SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT
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?
Setup nội thất đồ gỗ full cho biệ
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Mẫu tủ quần áo đa năng

1. Thiết kế tủ quần áo theo phong cách Hàn Quốc
Xu hướng mới mẻ từ xứ sở Kim Chi chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng. Nó ảnh hưởng khá nhiều đến văn hóa của người Á
Đông. Cũng vì thế mà các món đồ nội thất phong cách Hàn Quốc được du nhập nhiều về nước ta.
Tủ quần áo phong cách này thường đi theo trường phái hiện đại, nhẹ nhàng và tao nhã. Với thiết kế đơn giản cùng sự khéo léo
trong cách kết hợp màu sắc, tủ quần áo kiểu Hàn đã và đang được giới trẻ Việt Nam yêu thích. Và sẽ thật tuyệt vời khi các khách
sạn, resort áp dụng mẫu tủ này cho chính phòng ốc của mình.
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Tủ quần áo phong cách Hàn Quốc nhẹ nhàng, mềm mại và tinh tế

2. Thiết kế tủ quần áo theo phong cách cổ điển
Mẫu tủ quần áo được thiết kế theo hơi hướng cổ điển sẽ rất thích hợp cho các khách sạn, resort 5 sao. Đây là phong cách toát lên
“thần thái” quý tộc, cao sang. Điểm nhấn chính của mẫu thiết kế này là các họa tiết cầu kỳ đặc trưng. Chúng được khắc họa một
cách điêu luyện đến hoàn hảo. Khi nhìn vào mẫu tủ quần áo này, bạn sẽ cảm nhận ngay được vẻ đẹp có chọn lọc cùng tâm huyết
của người sản xuất.
Đối với tủ quần áo phong cách cổ điển, màu sắc chủ đạo thường là gam màu trắng. Chất liệu sử dụng thường là gỗ tự nhiên.
Cũng chính vì lý do này mà giá thành của tủ quần áo dạng này thường đắt đỏ hơn các mẫu tủ quần áo khác.
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Tủ quần áo phong cách cổ điển Hoàng Gia

3. Thiết kế tủ quần áo theo phong cách hiện đại
Đón đầu xu hướng thiết kế hiện nay không thể bỏ qua sự hiện đại, thông minh. Và không thể phủ nhận rằng, phong cách này đã
và đang len lỏi trong các ngôi nhà, các khách sạn, resort cao cấp. Điểm độc đáo của phong cách này đó chính là sự kết hợp giữa
tủ quần áo và kệ ti vi. Đây là 1 thiết kế tích hợp rất khéo léo và thông minh. Nó sẽ rất phù hợp đối với các khách sạn 3 sao vừa và
nhỏ. Một số mẫu tủ khác còn được tích hợp với giường ngủ hoặc bàn trang điểm. Đó là ý tưởng thiết kế rất sáng suốt trong thế kỷ
mọi thứ hiện đại hóa như ngày nay.
Về tổng quan, mẫu tủ quần áo này có hình thức rất đơn giản. Tủ được sơn 1 gam màu cố định và hầu như không có họa tiết cầu
kỳ bên trên. Sự tối giản này đang được khá nhiều khách sạn, resort áp dụng. Nó mang đến ưu điểm là dễ kết hợp và khó lỗi thời.
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Tủ quần áo hiện đại kết hợp với kệ ti vi
Với những thiết kế tủ quần áo có sự biến hóa khôn lường trên, chắc chắn các bạn sẽ phải suy nghĩ về vấn đề nên lựa chọn mẫu
mã nào. Ở đây, các bạn có thể dựa vào kiến trúc của khách sạn hoặc đối tượng khách hàng chủ yếu để chọn lựa. Chúc bạn sớm
tìm được mẫu tủ quần áo chất lượng, phù hợp cả công năng và tính thẩm mỹ.
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