Những lưu ý khi thiết kế không gian phòng bếp.
Thiết kế không gian phòng bếp hiện nay vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp căn phòng trở nên sang
trọng và ấm cũng hơn. Trong đó, tủ bếp là vật không thể nào thiếu trong căn phòng bếp của các
hộ gia đình hiện nay, nhưng để thiết kế tủ bếp đẹp, sang trọng thì không hề dễ dàng. Vậy hay để
chúng tôi chia sẻ một số kinh ngiệm cũng như những lưu ý để có thể thiết kế không gian phòng
bếp đẹp.
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Khi lựa chọn tủ bếp bạn lên chọn các thương hiệu nổi tiếng để đảm bảo độ bền và có giá trị sử
dụng lâu dài. Với những gia đình có không gian phòng bếp rộng thì nên lựa chọn các loại bếp có
đảo kê giữa phòng để chế biến món ăn và cũng như tạo sựu sang trọng cho căn phòng. Nhất khi
là nhà có tiệc thì có thể chế biến nhiều món ăn cũng lúc rất tiện lợi và dễ dàng.
Các loại tủ, kệ trong phòng bếp phải được bố trí một cách gọn gàng để tiết kiệm diện tích đối với
những phòng bếp nhỏ. Nên hạn chế tối đa số lượng đồ, không nên để quá nhiều làm không gian
trở nên chật chội và mất mỹ quan. Tốt nhất bạn nên sử dụng các loại kệ, tủ treo là hợp lý nhất.
Khi treo nên bạn sẽ tiết kiệm được diện tích giúp không gian bếp trở nên thoáng hơn.
Ngoài ra bạn cũng cần chú ý đến các thiết bị nhỉ trong căn phòng bếp như: máy xay, vỉ nướng,
… và nhiều vật dụng khác. Do đó khi lựa chọn tủ bếp bạn nên chú ý đến số lượng đồ đạc trong
căn phòng bếp để có thể cất gọn hết đồ đạc khi không sử dụng đến. Tùy vào nhu cầu sử dụng của
các hộ gia đình mà lựa chọn một loại tủ bếp phù hợp với không gian cũng như giá trị sử dụng.

Bên cạnh đó khi thiết kế phòng bếp bạn cần chú ý đến mộ số điều cấm kị không được làm. Khi
lắp đặt tủ bếp bạn không nên đặt bếp giữa hai buông ngủ, điều này gây ra sự sung đột và lo lắng
cho cả gia đình. Tốt nhất nên đặt nhà bếp phía sau nhà là hợp lý nhất, vừa tạo sự thông khí vừa
tiện lợi sử dụng cho gia đình.
Khi bố trí các vật dụng trong phòng bếp các gia đình cấn lưu ý không được đặt lửa bếp dưới cầu
thang hay có vật gì đè lên trên. Và bạn cũng không nên đặt phòng bếp gần nhà vệ sinh điều này
sẽ đem lại sự không may mắn cho gia đình bạn.
Trên đây là một số lưu ý để thiết kế không gian phòng bếp hợp lý, mong những điều này có thể
giúp ích cho việc thiết kế phòng bếp của gia đình bạn.

