Thổi sắc màu mùa xuân vào từng sản phẩm tủ bếp
Mùa xuân luôn được mọi người chờ đón với thời tiết mát mẻ, dễ chịu, cây cối đâm hoa
nở lộc, và trong lòng mọi người ai cũng rộn ràng mong chờ ngày tết đến. Tết là một dịp
sum họp lớn nhất của mỗi gia dình, những người xa quê hương, những người đi học xa
quê đều sẽ về bên mâm cơn tết được bày sẵn bởi những người phụ nữ trong gia đình. Mọi
người trong gia đình sẽ còn cảm thấy thoải mái và phấn chấn hơn nữa khi thiết bị tủ bếp
gia định bạn có những màu sắc tươi mới, giống như mang đến một không khí xuân căng
tràn vào căn phòng bếp.
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Thiết kế tủ bếp với màu xanh tươi mát
Khu vực bếp là nơi nấu nướng và chế biến các thực phẩm, mùi dầu mỡ và hôi tanh của cá
luôn làm cho những người nội trợ trong gia đình luôn cảm thấy thật bí bách và bức bối.
Bởi vậy việc lựa chọn tủ bếp có màu xanh lá cây sẽ giúp căn bếp trở nên tươi mát, sảng
khoái hơn. Mang đến những cảm giác dễ chịu hơn khi đặt chân vào khu vực bếp. Với
màu săc này cắn phòng bếp như được nới rộng ra bởi sự tương phản giữa mùa sắc và thị
lực.
Lựa chọn sắc xanh Pastel dịu dàng
Xuân đến mang cho mọi người một cảm giác tươi mới từ những chồi non, lộc xanh, vậy
tại sao bạn lại không chọn cho tủ bếp gia đình mình một màu xanh Pastel nhẹ nhàng và
dịu dàng. Sự tươi mới, nhẹ nhàng đến với khu vực bếp sẽ khiên không gian trở nên lãng
mạn hơn bao giờ hết.
Đón tết với gam vàng ấm cúng
Màu vàng ấm thường được làm tư nguyên liệu gôc, với chất liệu và gam màu này vừa
mang đến sựu độc đáo, tươi mới nhưng lại hết sức ấm cúng và dễ chịu. Tuy gam vàng là
gam thuộc màu nóng nhưng nó lại sẽ mang đến cho gia đình bạn một cảm giác mới lạ và
tràn đầy sức sống. Với gam màu này gia đình bạn luôn cảm giác được tràn ngập trong
ánh nắng ban mai, dễ chịu và sảng khoái.
Ngoài ra còn có rất nhiều những màu sắc tươi mới để giúp mang sắc xuân vào từng căn
bếp của gia đình bạn. Để lựa chọn những sản phẩm tủ bếp với thiết kế độc đáo, màu sắc
trang nhã và nguyên liệu tốt nhất quý khách hãy đến ngay với đại lý nội thất Minh Khôi
của chúng tôi. Là đại lý đã có thương hiệu trên thị trường trong nước cũng như được
khách hàng tin tưởng và đồng hành trong rất nhiều các sản phẩm. Đến với công ty nội
thất của chúng tôi đế khiến cho không gian bếp nhà bạn trở nên đẹp và hoàn hảo nhất.

