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Việc lựa chọn màu sắc cho nội thất cũng là cách để bạn thể hiện style của riêng mình. Cùng
tham khảo ngôn ngữ của sắc màu để có lựa chọn phù hợp nhất cho mỗi không gian nhà qua
tổng kết trên FH.

Xanh da trời: Mang lại cảm giác thư thái và êm dịu, thích hợp cho phòng tắm, phòng ngủ. Nếu
bạn yêu thích việc décor theo phong cách thiền, tông xanh này chính là lựa chọn hoàn hảo cho
bạn.

Xanh lá cây: Kết nối với tự nhiên, sự tươi mát và giúp hồi sinh tinh thần. Nếu bạn sử dụng màu
này, bạn có thiên hướng tự nhiên. Màu này được sử dụng nhiều cho phòng tắm, phòng ngủ,
không gian phòng khách, thậm chí là phòng trẻ. Những gam màu như xanh cỏ, xanh lục là lựa
chọn hoàn hảo cho phòng bé, trong khi xanh bộ đội thì thích hợp hơn cả cho không gian giải trí
hoặc thư viện.
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Đỏ: gam màu của sự táo bạo, sức sống. Nếu bạn chọn gam này cho phòng, ắt hẳn style của
bạn là mạnh mẽ. Màu đỏ cũng khơi gợi những ham muốn mãnh liệt, sinh lực bền bỉ và năng
lượng dồi dào. Gam màu này được sử dụng phù hợp nhất để tạo điểm nhấn cho không gian
phòng bếp, phòng ăn, ví dụ như gối, các loại lọ trang trí…

Vàng: Tính cách của bạn vui vẻ và lanh lợi, đó là lý do vì sao bạn chọn màu vàng khi décor nhà.
Tông màu vàng đậm rất phù hợp cho phòng giải trí, trong khi màu vàng kem, vàng nhạt thì thích
hợp cho phòng giặt hoặc hầm… Bạn có thể kết hợp màu vàng với nhiều màu sắc khác để tạo
nên những ấn tượng mới, ví dụ như xanh chẳng hạn.

Nâu: Gam màu trung tính này có nhiều cấp độ khác nhau, vì thế tùy thuộc vào style của mình,
bạn có thể chọn tông nâu như màu café Espresso, hoặc màu da lạc đà. Màu này luôn mang
đến cảm giác của sự an toàn và sức mạnh. Nếu bạn là người yêu thích sự tinh tế, đây chính là
màu mà bạn thích. Tuy nhiên, lời khuyên là hãy sử dụng màu này kết hợp với màu tùng lam để
tạo một không gian nội thất sang trọng. Đối với các kiến trúc sư nội thất hiện đại, việc kết hợp
giữa nâu và hồng hoặc với xanh nhạt hoặc vàng nhạt là những lựa chọn được họ rất yêu
chuộng.

Ghi: Đây là một trong những gam màu tuyệt vời nhất cho sự kết hợp màu sắc nội thất. Màu này
cũng rất hợp với phòng làm việc riêng trong nhà, nơi bạn động não với giấy tờ, văn bản. Sự kết
hợp của ghi - xám và be mang đến một màu mới khá thú vị, mang đến sự hiện đại và tạo cảm
giác ấm áp.

Đen: Nếu bạn sử dụng màu đen, bạn tỏ ra là người sành điệu, hoặc đơn giản hơn, bạn là một
con người nhiều tâm sự. Tuy nhiên, trong trang trí nội thất, đen là gam màu phù hợp để bạn kết
hợp với những tông màu sáng, chúng còn giúp bạn giảm đi sự &quot;huyền bí&quot; của màu
cơ bản.

Trắng: Luôn là gam màu truyền thống, mang lại sự liền mạch, yên tĩnh và thư thái. Đây là lựa
chọn tuyệt vời cho không gian phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách… Tuy nhiên, điểm yếu của
màu trắng là dễ bị bẩn, vì thế bạn cần cân nhắc trước khi sử dụng riêng màu này cho phòng.
Với một số trường hợp, sự kết hợp giữa trắng và các màu khác sẽ mang lại hiệu quả bất ngờ.
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