
Hãy chọn những chiếc đèn sẽ thêm phần
cá tính. Một vật cố ánh sáng được chọn
tốt có thể có tác động rất lớn đến diện
mạo của căn phòng – và nó có thể đậm
hoặc tinh tế như bạn thích

Nếu bạn có một đảo bếp ở trung tâm căn
phòng của mình, hãy làm nổi bật nó bằng
cách sơn nó một màu khác với tủ bếp. Vì
nó chỉ là một khu vực của nhà bếp, bạn có
thể đủ táo bạo.

Với ốp tường bếp bằng gạch vảy
cá, làm cho không gian bếp trở
nên đầy sức sống. Màu sắc sống
động bổ sung cho gam màu lạnh
của toàn không gian tủ bếp.

Tăng tính cách cho nhà bếp chọn một
bề mặt sàn thú vị. Gạch có hoa văn là
một lựa chọn tốt, và chúng có nhiều
kiểu dáng và màu sắc, vì vậy cần có
một cái gì đó phù hợp với thiết kế của
bạn

9 CÁCH LÀM  

CĂN NHÀ BẾP 

THỰC SỰ KHÁC BIỆT

Làm nhà bếp một yếu tố bất ngờ bằng cách
tương phản tủ tiêu chuẩn với một mảnh đồ nội
thất lưu trữ cổ điển. 
Chỉ cần một chiếc tủ khác thường là đủ để cung
cấp cho toàn bộ căn phòng một cái nhìn khác.

Một bức tranh, áp phích hoặc bản in, đồ vật có
thể thay đổi hoàn toàn căn phòng, biến nó từ
một khu vực chức năng thành một không gian
ấm cúng và tạo nên điểm nhấn thiết kế trong tủ
bếp thông minh.

Đôi khi điểm nhấn của một không
gian đó là sự khác biệt theo dạng
bất qui tắc của truyền thống. Nếu
bạn muốn khác biệt, hãy tìm thứ
gì đó ngoài lớp mạ crôm tiêu
chuẩn
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VÒI RỬA ĐỘC

KỆ BẾP MỞ

Kệ bếp trên mở, trưng bày bên
ngoài các lọ gia vị và các vật dụng

cụ nấu bếp tạo nên sự phóng
khoáng, minh bạch và rạch sẽ,

ngăn nắp 

2 MÀU TRÊN DƯỚI

Tạo sự khác biệt giữa tủ bếp trên
dưới bằng hai màu khác nhau sẽ
mang dấu ấn thiết kế tủ bếp tương
phản và khác biệt
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