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Rất khó để sở hữu một căn chung cư, hay một ngôi nhà trong thành phố. Vì vậy, đa số trong chúng ta lựa chọn cách ở phòng trọ.

Danh bạ website

Nhưng liệu một căn phòng trọ đơn giản có thể biến thành một căn biệt thự sang chảnh được không? Câu trả lời là hoàn toàn có
thể nhé các bạn, chỉ cần biết cách chọn lựa nội thất và một chút “gu” thẩm mỹ thì rất dễ dàng để đạt được một căn phòng đẹp
“như trong mơ”.
Trong bài viết này, chúng tôi chia sẻ những bí quyết Setup phòng trọ sang chảnh đang được giới trẻ Việt Nam ưa chuộng nhất,
bạn nhất định không được bỏ qua đâu đấy.
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CHỌN FULL ĐỒ NỘI THẤT CH
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Setup full nội thất gỗ cho các gia
đình nhiều thế hệ
Thổi hồn không gian xanh đầy
nắng gió vào ngôi nhà bạn
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thiếu cho gia đình bạn
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1. Cách bố trí đồ đạc để căn phòng rộng rãi hơn
Để một diện tích khiêm tốn như phòng trọ vẫn đầy đủ tiện nghi thì phòng có giường ngủ tích hợp với kệ đồ xung quanh.
Nhà cửa sạch sẽ gọn gàng cũng đã giúp căn phòng nhỏ của bạn rộng và thoáng hơn rất nhiều, phòng tắm- vệ sinh luôn cần giữ
sạch sẽ.
Những chiếc bàn đa di năng có thể làm bàn ăn, bàn học hay bàn uống nước khi tiếp khách là rất cần thiết. Một chiếc tủ có nhiều
ngăn có thể để sách vở, quần áo hay những đồ dùng cá nhân là một lựa chọn sáng suốt cho một căn phòng nhỏ. Những chiếc
giường có thiết kế hiện đại sẽ có thể gấp lên như một cánh cửa tủ khi không dùng sẽ tiết kiệm được nhiều không gian.

Rất nhiều người ngại nấu ăn do không đủ không gian để đồ dùng làm bếp tuy nhiên nếu bạn có thể gắn những chiếc tủ đồ trên
cao thì vấn đề này sẽ được giải quyết. Bạn có thể đặt tủ hoặc kệ bằng inox để tiết kiệm chi thí thay vì dùng tủ làm bằng gỗ, những
đồ dùng có thể để ở nhiều ngăn mà không cần sợ lộn xộn.
Ánh sáng tự nhiên rất quan trọng vì vậy không nên kệ, tủ đồ che mất cửa sổ để có không khí, ánh sáng luôn được lưu thông. Nếu
bạn muốn căn phòng thêm bắt mắt thì có thể treo một chiếc rèm mỏng, tránh những chất liệu nặng và giày. Những sống chất liệu
đó sẽ làm căn phòng bí bách và trông chật trội.

2. Một số vật dụng trang trí cho căn phòng thêm lộng lẫy, sang trọng:

Để căn phòng không bị đơn điệu, trống trải bạn nên gián giấy gián tường với họa tiết trang trí sinh động, nhiều màu sắc.
Những chiếc chuông gió nhỏ treo ở cửa sổ kêu leng keng khi có gió nghe rất vui tai sẽ giúp bạn đỡ buồn hơn.
Một chậu cây nhỏ để ở cửa sổ hay bàn học giúp căn phòng tươi mát, ta sẽ cảm nhận được sức sống khi nhìn vào nó.
Những chiếc móc cheo bằng nhựa nhiều hình dáng treo ở cửa sẽ là nơi bạn treo áo hay mũ sau khi đi ra ngoài về là rất tiện lợi.
Những bức ảnh lưu giữ kỷ niệm của bạn treo trên tường để mỗi khi ngắm nhìn bạn sẽ nhớ đến những chuyện tươi đẹp. Chúng sẽ
giúp bạn có thêm động lực hơn với cuộc sống đầy khó khăn và áp lực.

Những chiếc đèn led nhiều màu sắc và tiết kiệm điện khi bật lên giúp căn phòng nhỏ của bạn trở nên lãng mạn, hấp dẫn mọi ánh
nhìn.
– Những đồ dùng bắt, đĩa, cốc… nên có nhiều họa tiết để bạn cảm thấy thú vị hơn khi nấu ăn là rất cần thiết.
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