Cách chọn màu tủ bếp gỗ tự nhiên đẹp nhất
Trong cuộc sống hằng ngày của mỗi gia đình mọi sinh hoạt trong cuộc sống đều gắn liền với
những đồ nội thất, thiết bị trong căn phòng bếp. Vì vậy hôm nay, Nội thất Minh Khôi chúng tôi
xin giới thiệu đến các bạn 1 số kinh nghiệm trong cách chọn màu tủ bếp gỗ tự nhiên đẹp nhất để
mỗi một gia đình đều có 1 không gian bếp đẹp mắt, sang trọng và lịch sự.


Tủ bếp gỗ Căm Xe



Tủ bếp gỗ xoan đào



Tủ bếp gỗ sồi

Người Việt Nam ta từ xưa tới nay vốn rất thích đồ nội thất bằng gỗ tự nhiên nên có lẽ cũng chính
vì lý do này mà các thiết kế mẫu tủ bếp gỗ tự nhiên luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các
gia chủ.
Các loại tủ bếp gỗ tự nhiên
Có thể nói các loại tủ bếp gỗ tự nhiên hiện nay được bày bán trên thị trường được thiết kế bằng
rất nhiều loại gỗ khác nhau như gỗ sồi, gỗ xoan đào, gỗ óc chó, gỗ căm xe…, bên cạnh đó là mẫu
mã, màu sắc cũng hết sức đa dạng và phong phú, chính vì thế sẽ tạo cho khách hàng sự phân vân
không biết nên mua những kiểu tủ nào, mầu sắc như thế nào để phù hợp với không gian “giữ
lửa” của ngôi nhà mình.
Màu tủ bếp hiện đại
Tùy vào sở thích, tính cách cũng như gu thẩm mỹ của gia chủ, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn về
màu sắc tủ bếp gỗ tự nhiên dành cho bạn. Nếu bạn thích những phong cách kiến trúc hiện thì gỗ
sồi trắng sẽ là lựa chọn phù hợp cho tủ bếp của nhà bạn. Không chỉ chắc chắn, bền đẹp mà gỗ sồi
trắng còn có ưu điểm nổi bật là nhẹ, màu sáng, vân gỗ to và đẹp.Chắc chắn rằng với tủ bếp làm
bằng gỗ sồi trắng, không gian bếp nhà bạn sẽ trở nên sáng hơn và cực kì sang trọng, hiện đại.
GIƯỜNG NGỦ
SOFA
TỦ QUẦN ÁO
BÀN GHẾ GỖ PHÒNG KHÁCH
BỘ BÀN ĂN
NỘI THẤT GỖ PHÒNG KHÁCH
TỦ BẾP GỖ
BỘ PHÒNG NGỦ
TỦ ĐẦU GIƯỜNG

Màu tủ bếp cổ điển
Một lựa chọn khác cũng được số đông yêu thích chính là tủ bếp làm bằng gỗ xoan đào. Loại tủ
bếp này có độ bền cực kì cao, lại chịu được nước tốt và không sợ mối mọt. Màu của các tủ bếp
xoan đào thường có màu hơi sẫm cùng với đường vân gỗ hiện lên rất đẹp nên thích hợp với
phong cách cổ điển, ấm cúng. Tuy nhiên, khi lựa chọn tủ bếp gỗ xoan đào, gia chủ cần phải có
một con mắt thẩm mỹ cực chuẩn để phối đồ nếu không căn phòng bếp sẽ trông rất tối hoặc các
mảng màu nội thất bị khập khiễng.
Trên đây là những kiến thức về cách chọn màu tủ bếp gỗ tự nhiên đẹp nhất mà Nội thất Minh
Khôi chia sẻ đến mọi người. Thiết kế nội thất không hề đơn giản, vì thế, hãy đến với Minh Khôi
để có một không gian bếp sang trọng, thoải mái, hiện đại và phù hợp!

