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Hô biến căn nhà nhỏ thành biệt thự sang trọng, bạn đã nghe chưa? Điều này tưởng chừng như rất khó tin nhưng thực tế không ít

Danh bạ website

điều kỳ diệu đã xảy ra. Nếu bạn đang muốn cải tạo không gian sống của mình theo hướng này thì hãy xem ngay thông tin dưới
đây. Bài viết sẽ tổng hợp 1 số ý tưởng biến hóa nhà nhỏ thành biệt thự sang trọng, cuốn hút.

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

Đối với trường hợp xây nhà
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1. Lựa chọn thiết kế nhà
Khi phá bỏ nhà nhỏ để xây biệt thự mới thì trước tiên các bạn cần lựa chọn thiết kế nhà. Kiến trúc dạng biệt thự có rất nhiều mẫu
mã. Bạn nên tìm hiểu và chọn lựa. Sau đây là gợi ý 1 vài mẫu biệt thự đẹp, trở thành xu hướng áp đảo của năm. Các bạn có thể
tham khảo để hô biến căn nhà nhỏ thành biệt thự thật sang trọng nhé!
●

Biệt thự sân vườn

●

Biệt thự liền kề

●

Biệt thự phong cách cổ điển Châu Âu

●

Biệt thự Nhật Bản

●

Biệt thự mái Thái
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Biệt thự mái Thái chuẩn đẹp

2. Xây dựng không gian xung quanh biệt thự
Để hô biến căn nhà nhỏ thành biệt thự sang trọng thì chúng ta cần chú ý đến việc xây dựng sân vườn xung quanh. Đây sẽ là điểm
nhấn chính cho không gian ngoại thất. Các bạn có thể sử dụng hàng rào để bao bọc ngôi nhà thay cho các bức tường xấu xí. Bên
trong sân vườn có thể thiết kế khu vui chơi, khu nấu nướng. Sân vườn sẽ được trang trí bằng cỏ nhân tạo, đá tự nhiên, bàn ghế
gỗ, xích đu hoặc các loại cây, hoa đẹp mắt.

Sân vườn biệt thự được đầu tư

Đối với trường hợp cải tạo nhà
Nếu bạn đã có sẵn nhà nhưng muốn hô biến căn nhà nhỏ thành biệt thự sang trọng thì chúng ta cần áp dụng 1 số ý tưởng sau:

1. Sử dụng gương để lấy ánh sáng và tạo ra không gian ảo
Gương không chỉ phục vụ nhu cầu làm đẹp hàng ngay mà nó còn có tầm quan trọng đặc biệt trong thiết kế. Nguyên nhân bởi
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gương có thể phản xạ lại hình ảnh và chiếu được tối đa lượng ánh sáng ban ngày. Bạn nên tận dụng tác dụng này để biến hóa
không gian nhỏ trở nên to và rộng hơn.
Đối với phòng khách, để tránh sự không thoải mái thì bạn nên đặt gương và trang trí thêm chậu hoa, cây cảnh. Như vậy không
gian sẽ vừa được thêm ánh sáng mà không bị bí.
Ngoài ra, bạn có thể sử dụng gương ở 1 số vị trí của tường nhà. Hãy lựa chọn những mẫu gương có thiết kế đẹp để gia tăng sự
thu hút nhé.

Sử dụng gương trang trí

2. Lắp đặt cửa sổ to và rộng
Thiết kế một không gian mở với ánh sáng, gió trời cùng hoa lá thiên nhiên luôn là một điều tuyệt vời. Va khi hô biến căn nhà nhỏ
thành biệt thự sang trọng thì chúng ta lại cần nhiều hơn những điều như thế này.
Đối với ý tưởng này, các bạn không nên lắp đặt quá nhiều cửa sổ nhỏ. Hãy lắp đặt 1 hoặc 2 cửa sổ lớn để ánh sáng được tràn
vào nhiều nhất. Chú ý sử dụng cửa kính để tăng lên phần lôi cuốn, hiện đại nhé!

Cửa kính to và rộng cho phòng khách

3. Sơn sửa lại không gian sống
Điều quan trọng cuối cùng mà bạn không nên bỏ qua đó chính là sơn sửa lại không gian sống. Bạn nên ưu tiên những gam màu
nhẹ nhàng, gam sáng để không gian nhỏ thêm phần thoáng đãng. Đừng quên nhấn nhá một vài tiểu tiết để các bức tường không
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bị nhàm chán nhé!

Sơn sửa nhà cửa theo gam màu be sáng

Trên đây là 2 trường hợp xây, sửa để hô biến căn nhà nhỏ thành biệt thự sang trọng. Các bạn có thể tham khảo và ứng dụng đối
với chính không gian sống của mình. Chúc bạn sẽ có được tổ ấm tiện nghi, sang trọng và hiện đại.
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