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Danh bạ website
Bạn là một tín đồ thời trang, bạn muốn không gian lưu trữ quần áo của mình phải thật độc đáo và phong cách. Hẳn là bạn đang
đắn đo, suy nghĩ xem lựa chọn tủ quần áo như thế nào là phù hợp. Đừng bỏ qua bài viết dưới đây nhé, chúng tôi sẽ đưa ra những
mẫu tủ quần áo đang được ưa chuộng nhất hiện nay, hãy tham khảo những mẫu này, biết đâu sẽ có những thiết kế mà bạn ưng ý.

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
thự 1 trệt 1 lầu
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1. Các mẫu tủ quần áo hiện đại với dạng cánh trượt(tủ quần áo cửa lùa) – đơn
giản đầy phong cách:
Tủ quần áo cánh lùa là giải pháp để tiết kiệm không gian đặc biệt là cho phòng ngủ nhỏ, những trường hợp không đủ diện tích để
thiết kế cánh mở thì tủ cánh lùa chính là lựa chọn hoàn hảo.

Tương tự các loại tủ áo khác, tủ áo cánh lùa có thể làm 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh,… tùy theo nhu cầu sử dụng của gia chủ cũng như
diện tích căn phòng.
Tủ quần áo cửa lùa với bộ ray cao cấp giúp bạn dễ dàng di chuyển cánh cửa qua 2 bên. Tuy nhiên loại tủ này lại có một hạn chế
đó là không thể dùng 2 ngăn tủ cùng một lúc, mà chỉ có thể dùng từng ngăn một. Để tăng thêm vẻ đẹp của căn phòng, bạn có thể
lắp gương ở phía trước cánh tủ, vừa tạo điểm nhấn vừa có thể dễ dàng soi gương khi bạn muốn.
Tủ quần áo cửa lùa có thể làm bằng cả gỗ tự nhiên hoặc công nghiệp, thông thường gỗ công nghiệp được lựa chọn nhiều hơn vì
gỗ này ứng dụng hoàn hảo cho phong cách hiện đại, lại có giá thành thường “mềm” hơn gỗ tự nhiên. Tủ cánh lùa gỗ tự nhiên khi
cần chia cánh nhỏ, cánh có khung không phẳng hoàn toàn như cánh tủ công nghiệp.

2. Các mẫu tủ quần áo dạng không có cánh cửa cực kì độc đáo:
Với xu hướng nội thất hiện đại, tủ quần áo không chỉ đảm bảo chức năng treo đồ một cách tiện lợi nhất mà còn trở thành vật trang
trí đẹp mắt trong phòng ngủ của gia đình. Mang lại cho căn phòng nhà bạn thêm sang trọng tiện nghi hơn và tiện dụng hơn.
Những mẫu tủ quần áo không cánh này mang đến sự tiện nghi, linh hoạt cho căn phòng. Làm giảm bớt sự nặng nề, kín mít trong
các căn phòng.

Tất nhiên, thiết kế thông minh giúp khách hàng nhanh chóng tìm ra đồ vật lưu trữ. Để tập trung thời gian làm việc và những công
việc khác.
Tủ thực sự đa dạng về kiểu dáng, mẫu mã nên bạn có thể lựa chọn thoải mái mà không bị “đụng hàng”. Hơn thế nữa, nó phù hợp
với bất kỳ món đồ nội thất nào trong ngôi nhà.

3. Tủ quần áo bằng gỗ công nghiệp – đơn giản, phong cách:
Tủ áo gỗ công nghiệp cũng có nhiều loại rất đa dạng cả về chất liệu, kiểu dáng và màu sắc. Các loại cốt gỗ phổ biến như MFC,
MDF, HDF, gỗ nhựa với các kiểu bề mặt như sơn bệt, acrylic, melamine, laminate, veneer,…
Tủ áo gỗ công nghiệp có dạng cánh phẳng, kiểu dáng vuông vắn, phẳng phiu, không làm được những chi tiết uốn lượn, hoa văn
tinh xảo do vậy thường được ứng dụng trong không gian nội thất hiện đại, không sử dụng với phong cách tân cổ điển, cổ điển.

4. Tủ quần áo gỗ tự nhiên – độc đáo và sang trọng:
Trong hầu hết các phong cách thiết kế được ưa chuộng hiện nay như: Đơn giản, cổ điển, tân cổ điển,… thì một chiếc tủ quần áo

gỗ tự nhiên luôn là lựa chọn hàng đầu từ kiến trúc sư cho đến gia chủ. Không đơn giản với công năng là chất chứa quần áo, đồ
đạc cho không gian được gọn gàng hơn.
Tủ quần áo gỗ tự nhiên mang một vẻ đẹp rất độc đáo với màu vân gỗ tạo nét tự nhiên không có một loại vật liệu nào có thể sánh
được. Cũng chính vân đó giúp chúng ta dễ dàng phân biệt được các loại gỗ gỗ với nhau.

Những chiếc tủ quần áo gỗ hiện nay đã được thiết kế với rất nhiều hình dáng khác nhau từ đơn giản cho đến phức tạp mang lại vẻ
đẹp đa dạng, nhiều chiều làm nổi bật lên không gian nội thất của mọi căn hộ. Đó có thể là sang trọng, uy quyền hay đơn giản, tao
nhã, nhẹ nhàng,…
Với những mẫu tủ quần áo cực kì phong cách, và độc đáo này, chúng tôi hy vọng sau khi đọc xong bài viết. Bạn đã có được
những mẫu tủ ưng ý để thiết kế cho không gian nội thất của bản thân. Chúc bạn thành công.
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