Cách lựa chọn tủ bếp đẹp cho các hộ gia đình.
Hiện nay nhu cầu thiết kế tủ bếp không còn quá xa lạ trong việc xây dựng một ngôi nhà. Không
gian phòng bếp cần được thiết kế cũng như lựa chọn nội thất một cách phù hợp để tạo cho không
gian bếp trở lên hiện đại và ấm cúng hơn. Trong đó việc thiết kế tủ bếp đóng vai trò quan trọng
nó sẽ đem lại sự ngăn nắp cũng như gọn gàng cho phòng bếp.
Khi thiết kế tủ bếp thì cần chú trọng đến mục đích sử dụng, màu sắc, kiểu dáng và điều quan
trọng nhất là chất liệu làm tủ bếp. Việc chọn chất liệu cũng khá quan trọng , hiện nay có có nhiều
loại vật liệu làm tủ bếp như: gỗ tự nhiên, gỗ công nghiệp, gỗ sồi, gỗ xoa đào… Tùy thuộc vào
nhu cầu sử dụng cũng như kinh tế của các hộ gia đình để có thể chọn lựa một sản phẩm phù hợp
nhất.
Bên cạnh đó việc bài trí và lựa chọn tủ bếp không lên đơn giản vì hiện nay có nhiều mẫu mã kiểu
dáng và chất liệu khác nhau làm bạn khó lựa chọn hơn. Nếu bạn chọn không đúng hay thiết kế
nhầm sẽ dẫn đến khi lắp đặt trở lên khó khăn, không phù hợp với không gian phòng bếp. Do đó
bạn cần phải chú trọng đến kích thước cũng như phải phù hợp với không gian phòng bếp.
Các hộ gia đình nào cũng muốn có một phòng bếp hoàn thiện, kiểu dáng đẹp mắt, sử dụng được
lâu dài và quan trọng nhất là giá cả hợp lý. Do đó, để lựa chọn và thiết kế không gian phòng bếp
đẹp các bạn cần chú ý đến một số tiêu chí sau:
 Điều đầu tiên bạn cần chú ý đó chính là kích thước có phù hợp với không gian phòng bếp
không. Do đó bạn lên đó kích thước chuẩn và lựa chọn màu sắc phù hợp nhất để tạo cho
không gian phòng bếp sang trọng hơn.
 Thiết kế tủ bếp đẹp phải chú ý đến kiểu dáng, màu sắc và chủng loại để phù hợp với
không gian phòng bếp.
 Độ cao của tủ bếp cũng khá quan trọng, do đó bạn cần lựa chọn chiều cao tủ bếp sao cho
phù hợp với gia đình bạn nhất.
 Nên lựa chọn màu sắc tủ bếp với màu tường hài hòa không nên quá tương phản, làm sao
cho màu tường làm nổi bật cho tủ bếp.
 Điều rất quan trọng để sử dụng được tủ bếp lâu dài đó chính là không được đặt tủ bếp lên
sàn nhà mà cần phải có chân tủ.
Trên đây là một số kinh nghiệm để thiết kế tủ bếp đẹp, mong nó có thể giúp ích cho các bạn để
lựa chọn một sản phẩm phù hợp nhất với gia đình mình.
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