Xu hướng thiết kế nhà bếp năm 2022
Hiện nay việc thiết kế nhà bếp không thể thiếu trọng việc làm hoàn thiện cho một ngôi nhà.
Chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn các xu hướng thiết kế nhà bếp trong năm 2015 để có được
một không gian phòng bếp sang trọng và hiện đại.
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1. Sử dụng những đường cong.
Hiện nay xu hướng thiết kế tủ bếp với những đường cong mền mại thay dần cho các hình dạng
thẳng đứng quá quen thuộc. Với kiểu dáng thiết kế mới tạo sự mền mại và phá cách cho không
gian phòng bếp. Xu hướng này đang được khá nhiều gia đình lựa chọn vì kiểu dáng sang trọng
mang lại một cảm giác mới lạ cho căn phòng.
2. Trang trí cho nội thất nhà bếp.
Thay vì các sản phầm thuông thường quá quen với người sử dụng sao bạn không thử thay thế
một số chi tiết nhỏ trên tủ bếp để đem lại cảm giác mới lạ. Các bạn thử tay tay nắm tủ bằng các
phụ kiện khác thay thế sẽ giúp căn phòng trở lên mới lạ cũng như thú vị cho căn phòng. Đây có
lẽ là xu hướng độc đáo và mới lạ nhất hiện nay.
3. Chi tiết nghệ thuật trong nhà bếp.

Muốn không gian phòng bếp trở nên sang trọng cũng như độc đáo thì những đồ vật điểm thêm
vào căn phòng cũng tạo một điểm nhấn ấn tượng. Ví dụ như bạn có thể đặt một bức ảnh nghệ
thuật sẽ làm không gian phòng bếp trở nên mới mẻ hơn. Theo cách trang trí này sẽ giúp căn
phòng bếp có điểm nhấn cũng như tạo cảm hứng cho người làm bếp.
4. Màu sắc mới lạ.
Bạn đã quá quen thuộc với những căn phòng bếp đơn giản với các gam màu hòa nhã, vậy bạn
sao hãy không thử thay đổi một chút màu sắc trong căn phòng bếp, lúc đó bạn sẽ cảm thấy sự
khác biệt và thu hút được sự chú ý.
5. Kệ mở.
Thiết kế kệ mở để giúp bạn có thể thay thế cho các tủ bếp của nhà bếp. Việc sử dụng kệ mở giúp
phòng bếp không bị thô cứng, giúp không gian phòng bếp rộng và đón được nhiều ánh sáng từ
bên ngoài hơn. Bạn cũng có thể thiết kế cũng như trang trí các họa tiết cho kệ để tạo sự mới lạ và
độc đáo cho căn bếp. Từ đó tạo cảm hứng nấu nướng cho các bà nội trợ.
6. Đèn trang trí.
Trong căn phòng bếp không thể thiếu các bóng đèn, không chỉ dùng để chiếu sáng mà nó còn
phải tạo cảm giác thoải mái và ấm cúng cho căn bếp. Việc bố trí đèn rất quan trọng tạo sự đẹp
mắt cũng nhưng tạo ra một không gian đặc trưng của gia đình bạn.
Trên đây là xu hướng thiết kế nhà bếp trong năm 2015 bạn có thể căn cứ vào đó và thiết kế
phòng bếp của gia đình bạn một cách hợp lý nhất.
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