Memperindah Rumah Minimalis dengan Furniture

Rumah tipe minimalis sekarang ini memang sangat diminati oleh masyarakat yang serba praktis
termasuk dengan furniture-nya. Tetapi dalam memilih isi dari rumah minimalis diperlukan trik
khusus agar tetap terlihat hangat dalam memilih jenis dan model Furniture nya. Jadi bagaimana
cara memilih furniture dan aksesori furniture design yang tepat untuk rumah minimalis Anda?
Mempertahankan unsur praktis dan fungsional menjadi kunci dasar dalam mendandani rumah
minimalis.

- Pemilihan bahan yang tepat dapat mengentalkan konsep minimalis yang ingin dihadirkan.
Furniture kaca misalnya yang dipadu dengan aluminium atau besi tempa termasuk jenis
furniture design yang banyak digunakan. Selain bentuknya yang simpel, perawatannya pun
relatif mudah dilakukan.

- Pemilihan Gorden pun mampu mendukung kesan yang ingin ditampilkan dalam ruangan.
Dengan jenis roman blind, misalnya yang bersifat ringan sekaligus mampu memberi kesan
dinamis dalam ruangan yang minimalis.

- Desain dengan presisi yang tegas juga menjadi ciri khas pada arsitektur maupun furniture
minimalis. Oleh karena itu, pilih meja atau kursi yang memiliki desain sederhana, sedikit, atau
tanpa ornament. Dengan ornamen yang minim tersebut, dapat memudahkan perawatan dan
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ruangan terksesan lebih lega sehingga cocok bila diterapkan pada rumah minimalis yang
mungil.

- Pemilihan warna dan corak pun harus diperlihatkan dengan cermat, di mana corak
bunga-bunga atau warna-warni yang terlalu ramai kurang cocok bila dipadukan dalam rumah
minimalis. Pertahankan nada warna setiap kali menambah atau mengganti aksesori furniture
minimalis design dan furniture dalam satu ruangan.

- Tata setiap aksesori dan furniture minimalis dengan cermat, namun usahakan agar
ruangan tidak berkesan terlalu penuh karena justru dapat menegaskan kesan minimalis yang
ingin diciptakan. Contohnya penataan pigura foto menggunakan pigura yang lebih besar namun
dalam jumlah sedikit untuk memberi aksen dalam ruangan.

Minimalis juga dapat dipadukan dengan bahan atau furniture dari warna - warna kayu seperti
coklat tua atau furniture warna coklat yang kemerahan.
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