Những sai lầm khi thiết kế tủ bếp
Trong cuộc sống hiện nay, tủ bếp không thể nào thiếu đối với cuộc sống của các gia đình. Nhưng
khi lựa chọn tủ bếp thì nhiều người vẫn mắc phải những sai lầm không đáng có. Công việc thiết
kế cũng như trang trí tủ bếp cũng mất khá nhiều thời gian và công sức, nhưng nếu không cẩn
thận sẽ làm không gian trở lên trật trội và mất vẻ mỹ quan. Vậy nguyên nhân là do đâu mà bạn
mắc phải những sai lầm đó? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu các nguyên nhân đó.
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1, Không coi trọng vẻ ngoài của tủ bếp
Hiện nay nhiều gia đình không chú trọng thiết kế không gian phòng bếp mà chủ yếu quan tâm
đến phòng khách và phòng ngủ. Do đó dẫn đến việc thiết kế tủ bếp cũng nhưng không gian
phòng bếp trở nên nhàm chán, tẻ nhạt và không tạo được sự ấm cúng. Trong khi đó nếu không
gian phòng bếp thoải mái sẽ tạo cảm hứng cho người nấu ăn, tạo không gian sang trọng và
thoáng mát cho không gian phòng bếp. Vì vậy bạn không nên bỏ qua thiết kế không gian phòng
bếp để đem lại cảm hứng, tạo sự thoải mái nhất cho người nấu nướng và đặc biệt tạo cho không
gian bếp sự ấm cúng.
2, Lắp đặt tủ bếp không sát trần
Khi lắp đặt tủ bếp nhiều gia đình thưởng để khoảng không giữa bếp và trần, trong khi nếu để như
vậy sẽ kiến tủ bếp bị bám bụi và rất khó để vệ sinh. Vì vậy các bạn nên lắp đặt tủ bếp sát trần để
tránh bám bụi cũng như tăng tối đa diện tích của không gian phòng bếp. Nếu không gian phòng

bếp nhà bạn hẹp nên lựa chọn các tủ bếp có cửa kính để tạo không gian sáng và thoáng hơn.
Ngoài ra, lựa chọn các chi tiết cũng như phụ kiện phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.
3,Tủ bếp ít chỗ để đồ.
Một tủ bếp tốt nhất là phải có sự cân bằng giữa tiện dụng, thẩm mỹ và không gian lưu trữ đồ đạc
hợp lý. Lựa chọn tủ bếp làm sao để đủ các đồ đạc trong căn bếp tạo cho không gian phòng bếp
được thông thoáng và gọn gàng. Không nên chọn các loại tủ mà quá ít chỗ để điều đó khiến
không gian phòng bếp trở nên chật chội và gây khó chịu cho người sử dụng. Vì vậy bạn nên lựa
chọn các loại tủ bếp có nhiều ngăn chứa để có thể để hết các đồ đạc trong căn bếp.
4,Mua tủ bếp kém chất lượng
Vì ham rẻ nên nhiều gia đình không quan tâm đến chất lượng sản phầm mà mua phải các loại tủ
bếp kém chất lượng. Không vì ham rẻ mà mua phải sản phẩm không tốt vì tủ bếp thường xuyên
được sử dụng nếu kém chất lượng sẽ nhanh bị hỏng. Vì vậy bạn nên lựa chọn các sản phẩm chất
lượng để có thời gian sử dụng lâu dài.

