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Thiết kế một không gian xanh là mong muốn và cũng là mơ ước của rất nhiều gia đình hiện nay. Trước sự xô bồ,
đông đúc của phố thị thì việc tận hưởng 1 không gian yên bình, xanh mát sẽ giúp tâm trạng thoải mái hơn cả.
Đáp ứng mong muốn này, giuonggo.net sẽ giúp bạn biến ngôi nhà của mình thành thiên đường giữa đời thực.
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SETUP NỘI THẤT ĐỒ GỖ CHO
NHÀ 2 TẦNG ĐẸP NHẤT

Những khu vực gia chủ có thể tận dụng để thiết kế không gian xanh
1.Sân vườn
Sân vườn sẽ là nơi lý tưởng nhất để chúng ta thực hiện hoá ước mơ này. Tại đây, thay vì lát gạch, đổ xi măng thì
các gia chủ nên trồng cỏ tự nhiên. Trong vườn nên chia ra các khu vực dành cho cây cảnh và khu vực dành cho
hoa lá. Khi đó không gian sân vườn sẽ tạo ra nhiều cảnh sắc tuyệt vời.
Tại phía xung quanh tường bao, hàng rào, các bạn có thể ưu tiên trồng các cây hoa thân leo như hoa giấy. Vào
mùa hoa nở, sân vườn nhà bạn sẽ như bừng tỉnh. Không gian sẽ đẹp tựa như tranh.

CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
CĂN HỘ MỚI CỰC CHUẨN
Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
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
Khách sạn phòng giường đơn nên chọn loại
nào đúng chuẩn?
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2. Ban công
Hầu hết các dạng nhà chung cư, biệt thự, nhà tầng hiện nay đều có ban công. Và thật lãng phí nếu như bạn
không ứng dụng không gian xanh vào khu vực này. Tại ban công, chúng ta có thể kết hợp phong cách vintage
nhẹ nhàng, độc đáo. Bạn hãy sử dụng các kệ gỗ đơn và đặt những chậu cây cảnh, chậu hoa, cây tiểu cảnh trên
chiếc kệ này. Tiếp đó là thả 1 vài chậu cây thân leo tại phía lan can cho hoa lá rủ xuống.
Và đừng quên sắm sửa thêm 1 bộ bàn trà nhỏ để nhâm nhi ly trà nóng, thưởng thức khung cảnh bình yên với cây
cối xanh mát. Đồng thời ngồi lại với người thân, bạn bè, tâm sự những điều hạnh phúc nhất trong cuộc sống.
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3. Sân thượng
Đối với những căn hộ nhỏ không có sân vườn hoặc nhà phố chật hẹp thì chúng ta có thể tận dụng ban công để
xây dựng 1 không gian xanh ý nghĩa. Trên sân thượng, các bạn nên thiết kế thành một khu vực phức hợp nhiều
hoạt động vui chơi và nhiều loại cây cối khác nhau. Tuy nhiên tuỳ vào từng mục đích mà gia chủ có thể chọn
lựa:
Thiết kế quầy bar mini với nhiều cây hoa
Thiết kế một nông trại nhỏ với đầy đủ các loại rau xanh, cây ăn quả
Thiết kế một khu vui chơi để các bé và bố mẹ cùng trồng rau, thư giãn và chăm sóc cây cối
Thiết kế một khu vực Bbq hấp dẫn với nhiều mẫu cây cảnh độc đáo

Những sản phẩm nội thất nhất định bạn nên sắm
Ban công, sân thượng, sân vườn là những nơi mà chúng ta có thể nghỉ ngơi, ngồi để ngắm cảnh, thư giãn. Vì thế
các bạn nên sử dụng 1 số mẫu bàn trà nhỏ hoặc bộ bàn ghế gỗ đơn giản. Đối với những sân thượng lớn, các bạn
có thể sắm sửa các bộ bàn ghế lớn hơn để tụ tập bạn bè.
Bên cạnh đó gia chủ có thể lắp đặt thêm xích đu để cho bé vui chơi thoải mái.
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Trên đây là 1 vài gợi ý nhỏ giúp hô biến không gian xanh vào ngay ngôi nhà của bạn. Chúc các bạn ứng dụng tốt
nhất và sớm có được một không gian sống ưng ý, tuyệt vời.
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