Hiện nay trong các phòng bếp của mọi hộ gia đình thì tủ bếp là một trong những thiết bị
nội thất không thể nào thiếu. Tủ bếp quyết định được tính sang tọng hiện đại và tiện nghi
cho ngôi nhà. Tuy nhiên không phải ai cũng biết cách để bố trí tỉ bếp như thế nào cho
đẹp, hợp mắt và tiện nghi. Bởi vậy công ty thiết kế nội thất Minh Khôi của chúng tôi sẽ
giới thiệu và hướng dẫn bạn cách để bài trí tủ bếp như thê nào để trông đẹp và tiện nghi
nhất.


Tủ bếp gỗ Căm Xe



Tủ bếp gỗ xoan đào



Tủ bếp gỗ sồi

1. Lựa chọn màu sắc cho tủ bếp
Điều đầu tiên đập vào mắt của chúng ta đấy chính là màu sắc, một chiếc tủ bếp với màu
sắc nâu trầm sẽ khiến cho ngôi nhà của gia đình bạn mang một phong cách cổ điển, sang
trọng và tinh tế. Với sắc màu nâu sẽ khiến cho không gian bếp đi về những nét cổ xưa
trong lối kiến trúc, tuy nhiên màu sắc này sẽ hợp hơn với những căn bếp của biệt thự có
diện tích lớn.
Còn đối với những hộ gia đình có diện tích căn bếp khiêm tốn thì việc lựa chọn sắc màu
lạnh, sáng sẽ khiến cho không gian bếp trong thoáng mát, rộng rãi và cá tính hơn.
2. Lựa chọn màu sắc nhẹ nhàng, trang nhã
Với những mẫu tủ bếp có thiết kế đơn giản màu sắc nhẹ nhàng tinh tế sẽ giúp cho thị lực
của chúng ta trở nên dễ chịu hơn. Và đặc biệt với một khu vực thường xuyên phải tiếp
xúc với dầu mỡ, thức ăn, nóng nực thì với một màu sắc trang nhà như màu kem hay màu
be sẽ khiến những người nội trợ trong gia đình thấy dễ chịu và nhẹ nhàng hơn với công
việc bếp núc.
Hay đơn giản hơn nữa là thiết kế tủ bếp với những cửa kính có hoa văn điêu khắc nhẹ
nhàng, mở cửa sổ, cho từng ánh nắng len lỏi phản chiếu trên những ô kính sẽ khiến cho
cảm xúc của mọi người trong gia đình được thăng hoa và đặc biệt những người phụ nữ
trong gia đình sẽ cảm thấy phấn khởi hơn trong khi nấu nướng.
3. Cách phân bố và bài trí tủ bếp
Phòng bếp gia đình bạn sẽ trông gọn gàng ngăn nắp hơn nếu bạn biết cách phân bố các tủ
bếp một cách hợp lý. Hầu như nguyên liệu chính đang được khách hàng lựa chọn để làm
tủ bếp là nguyên liệu gỗ, gỗ có những màu sắc tự nhiên, đường vân gỗ đẹp sẽ luôn mang
đến cho không gian bếp gia đình bạn một màu sắc riêng. Tuy nhiên trong việc lựa chọn
và bài trí tủ bếp quý khách cũng không nên tham lam quá nhiều chi tiết tránh tình trạng
rối mắt và bất tiện trong thao tác nấu nướng.
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Để được tư vấn những sản phẩm tủ bếp đẹp và tiện nghi quý khách hãy đến với đại lý nội
thất Minh Khôi của chúng tôi. Với đội ngũ ký sư sáng tạo, công nhân lành nghề sẽ mang
đến cho phòng bếp nhà bạn những sản phẩm tuyệt vời nhất.

